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Náležitosti oznámenia podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1013/2006 o preprave odpadu 

 (ďalej len „Nariadenie č. 1013/2006“) 

Ak oznamovateľ plánuje prepravovať odpady, ktoré podliehajú povoľovaciemu procesu, 

podá predchádzajúce písomné oznámenie podľa čl. 4 Nariadenia č. 1013/2006 príslušnému 

orgánu miesta odoslania. Náležitosti oznámenia upravuje čl. 4 Nariadenia č. 1013/2006. 

Pri podaní oznámenia musia byť splnené nasledujúce požiadavky (t.j. musia byť predložené 

nasledovné informácie a dokumenty): 

 

A. Vyplnený Doklad o oznámení pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu (ďalej len 

„Doklad o oznámení“) a Doklad o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu 

(ďalej len „Doklad o pohybe“) 

 

B. Informácie a doklady týkajúce sa oznámenia (Príloha II Nariadenia č. 1013/2006) 

 
C. Uzavretie zmluvy medzi oznamovateľom a príjemcom (čl. 5 Nariadenia č. 1013/2006) 

 

D. Poskytnutie finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia (čl. 6 Nariadenia 

č. 1013/2006) 
 

E. Správny poplatok podľa položky 162 písm. v) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch  

 

 

 
A. Správne vyplnený doklad o oznámení a doklad o pohybe 

Vzor dokladu o oznámení je uvedený v prílohe IA Nariadenia č. 1013/2006 a vzor dokladu 

o pohybe je uvedený v Prílohe IB Nariadenia č. 1013/2006. Príloha IC Nariadenia 

č. 1013/2006 [Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008] poskytuje potrebné 

vysvetlenia k vypĺňaniu dokladu o oznámení a dokladu o pohybe. 
 
Príslušné orgány miesta odoslania zodpovedajú za poskytnutie a vydanie dokladu 

o oznámení a dokladu o pohybe (v tlačenej aj elektronickej verzii). Pritom použijú systém 

číslovania, ktorý umožňuje sledovanie pohybu konkrétnej zásielky odpadu. 
 
Slovenská republika uverejnila doklad o oznámení a doklad o pohybe na internetovej stránke 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“). 

Oznamovateľ, ktorý plánuje cezhraničnú prepravu odpadov z územia Slovenskej republiky 

do iného členské štátu EÚ (napr. zo Slovenskej republiky do Českej republiky) alebo vývoz 

odpadov z územia Slovenskej republiky do tretej krajiny (napr. zo Slovenskej republiky do 

Švajčiarska) si stiahne predmetné dokumenty z internetovej stránky MŽP SR 

(www.minzp.sk). 
 
V prípade, že oznámenie na cezhraničnú prepravu odpadov z územia Slovenskej republiky 

alebo na vývoz odpadov z územia Slovenskej republiky je vyplnené správne (t.j. je 

kompletné, obsahuje všetky potrebné informácie a dokumenty podľa Nariadenia 

č. 1013/2006), MŽP SR pridelí oznámeniu číslo notifikácie (položka č. 3 dokladu 

http://www.minzp.sk/
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o oznámení a položka č. 1 dokladu o pohybe), ktoré pozostáva z kódu štátu (SK) 

a zo šesťmiestneho čísla. 

Nasledujúce doklady je potrebné priložiť k oznámeniu: 

  

1. Doklad o oznámení 
 

V doklade o oznámení vyplní oznamovateľ pred plánovanou prepravou (t.j. pri podaní 

predmetného dokumentu na príslušný kompetentný orgán miesta odoslania) položky č. 1, 2, 

3A, 3B, 3C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17 a 18. Príslušné dotknuté orgány 

vypĺňajú položky č. 19, 20 a 21. 

Pozor: Musia byť vyplnené všetky položky okrem 19, 20 a 21, ktoré vypĺňajú príslušné 

dotknuté orgány. Položka č. 17 musí byť podpísaná oznamovateľom/pôvodcom odpadu 

(Oznamovateľ vyhlasuje, že uvedené informácie sú úplné a pravdivé.....) pri podaní 

oznámenia na príslušný kompetentný orgán miesta odoslania. 

  

2.  Doklad o pohybe 
 

V doklade o pohybe vyplní oznamovateľ pred plánovanou prepravou (t.j. pri podaní 

predmetného dokumentu na príslušný kompetentný orgán miesta odoslania) položky č. 3, 4, 7, 

9, 10, 11, 12, 13 a 14. 

V čase prepravy (t.j. po získaní všetkých potrebných súhlasov/povolení od príslušných 

kompetentných orgánov) vyplní oznamovateľ položky č. 2, 5, 6, 7, 8, 15, príjemca položku 

č. 17 a zariadenie na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov položky č. 18 a 19. 

Príslušné colné orgány vypĺňajú položky č. 20, 21 a 22, ktoré používajú na kontrolu.  

Pozor: Položka č. 15  (vyhlásenie vývozcu/oznamovateľa – pôvodcu) sa nepodpisuje pri 

podaní oznámenia na príslušný kompetentný orgán miesta odoslania. 

 

 

B. Informácie a doklady týkajúce sa oznámenia 

Dodatočné informácie a doklady týkajúce sa oznámenia sú uvedené v Prílohe II Nariadenia. 

Predmetná príloha pozostáva z troch častí: 

Časť 1. Informácie uvedené na alebo priložené k Dokladu o oznámení  

Časť 2. Informácie uvedené na alebo priložené k Dokladu o pohybe  

Časť 3. Doplňujúce informácie a dokumentácia, ktoré môžu vyžadovať príslušné orgány. 

 

 

Nasledujúce dodatočné informácie a doklady je potrebné priložiť k oznámeniu: 

 

1. Informácie o príslušných dotknutých orgánov 

- Príslušný orgán miesta odoslania; 

- Príslušný orgán/y tranzitu; 

- Príslušný orgán miesta určenia; 
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2. Informácie o dopravcovi (dopravcoch) 
 
- Dôkaz o registrácii dopravcu (dopravcov) na dopravu odpadu (Príloha II, Časť 1, bod 

15, Nariadenia č. 1013/2006) – napr. povolenie na medzinárodnú prepravu tovaru 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009; registráciu na 

prepravu odpadu; resp. vyhlásenie potvrdzujúce jeho existenciu;  

- Dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám (Príloha II, časť 1, 

bod 21, Nariadenia č. 1013/2006). 

  

3. Informácie o odpade 
 
- Označenie odpadu v príslušnom zozname (katalógové číslo odpadu, kód odpadu), 

zdroj, opis, zloženie a všetky nebezpečné vlastnosti odpadu (Príloha II, Časť 1, bod 

16, Nariadenia č. 1013/2006). 

 

4. Požadované informácie ak je odpad určený na zhodnotenie  
  
- Plánovaný spôsob zneškodnenia nezhodnotiteľnej frakcie po zhodnotení (Príloha II, 

Časť 1, bod 20a, Nariadenia č. 1013/2006); 

- Množstvo zhodnoteného materiálu v pomere k nezhodnotiteľnému odpadu (Príloha II, 

Časť 1, bod 20b, Nariadenia č. 1013/2006); 

- Odhadovaná hodnota zhodnoteného materiálu (Príloha II, Časť 1, bod 20c, Nariadenia 

č. 1013/2006); 

- Náklady na zhodnotenie a náklady na zneškodnenie nezhodnotiteľnej frakcie (Príloha 

II, Časť 1, bod 20d, Nariadenia č. 1013/2006). 

 

5. Informácie o plánovanej prepravnej trase 
 
- Plán smerovania (miesto vstupu do a výstupu z každej dotknutej krajiny) a plánovaná 

prepravná trasa (trasa medzi vstupnými a výstupnými bodmi) vrátane možných 

alternatív, v prípade nepredvídateľných okolností (Príloha II, časť 1, bod 14, 

Nariadenia č. 1013/2006); 

- Dopravná vzdialenosť (vzdialenosti) medzi oznamovateľom a zariadením vrátane 

možných alternatívnych trás, v prípade nepredvídateľných okolností (Príloha II, časť 

3, bod 4, Nariadenia č. 1013/2006). 

 

6. Kópia zmluvy alebo dôkazu o zmluve (alebo vyhlásenie potvrdzujúce jej existenciu) 

medzi pôvodcom a oznamovateľom (Príloha II, časť 1, bod 23, Nariadenia 

č. 1013/2006)  – doloží sa len v prípade, ak pôvodca odpadu nie je totožný 

s oznamovateľom.  

 

7. Druh a obdobie platnosti oprávnenie, na základe ktorého je prevádzkované zariadenie 

na zhodnocovanie odpadov (Príloha II, časť 3, bod 1, Nariadenia č. 1013/2006) 

 

8. Kópia povolenia vydaného v súlade so smernicou 2010/75/EÚ (Príloha II, časť 3, bod 

2, Nariadenia č. 1013/2006) 

 

9. Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie bezpečnej dopravy (Príloha II, 

časť 3, bod 3, Nariadenia č. 1013/2006) 

 

10. Chemická analýza zloženia odpadu (Príloha II, časť 3, bod 7, Nariadenia 

č. 1013/2006) 
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11. Opis procesu vzniku odpadu (Príloha II, časť 3, bod 8, Nariadenia č. 1013/2006) 

 

12. Opis procesu úpravy odpadu v prijímajúcom zariadení (Príloha II, časť 3, bod 9, 

Nariadenia č. 1013/2006)  

 

 

C. Zmluva uzavretá medzi odosielateľom odpadu a príjemcom odpadu (článok 5 

Nariadenia č. 1013/2006) 

Každá preprava odpadu, pre ktorú sa vyžaduje oznámenie, podlieha požiadavke uzavretia 

zmluvy medzi oznamovateľom a príjemcom odpadu o zhodnotení alebo zneškodnení 

oznámeného odpadu.  

Táto zmluva je uzavretá a účinná v čase oznámenia a potom počas trvania prepravy, kým sa 

nevydá osvedčenie, že odpad bol zhodnotený alebo zneškodnený environmentálne vhodným 

spôsobom v súlade s článkom 15 písm. e), článkom 16 písm. e) alebo, ak je to vhodné, 

s článkom 15 písm. d) Nariadenia č. 1013/2006. 

 

 

Nasledujúcu zmluvu medzi oznamovateľom a príjemcom je potrebné priložiť 

k oznámeniu: 

 

Predmetná zmluva okrem účelu prepravy (zhodnotenie, zneškodnenie), druhu  odpadu 

(katalógové číslo odpadu, kód odpadu podľa Bazilejského dohovoru), množstva odpadu, 

dátumu podpisu obsahuje aj nasledovné povinnosti podľa článku 5 ods. 3 Nariadenia                       

č. 1013/2006:  
 
a) povinnosť oznamovateľa prevziať odpad späť v prípade, ak sa preprava alebo 

zhodnotenie, alebo zneškodnenie nedokončili, ako sa plánovalo, alebo ak sa uskutočnili 

ako nezákonná preprava podľa článku 22 a článku 24 ods. 2;  

b) povinnosť príjemcu zhodnotiť alebo zneškodniť odpad, ak  sa uskutočnila nezákonná 

preprava podľa článku 24 ods. 3,  a 

c) povinnosť zariadenia vydať potvrdenie v súlade s článkom 16 písm. e) o tom, že odpad 

bol zhodnotený alebo zneškodnený podľa oznámenia, podľa podmienok uvedených 

v tomto oznámení a podľa požiadaviek tohto nariadenia. 

 

Zmluva je uzavretá a účinná v čase oznámenia a potom počas trvania prepravy, kým sa 

nevydá osvedčenie v súlade s článkom 15 písm. e), článkom 16 písm. e) alebo, ak je to 

vhodné, s článkom 15 písm. d). 

V prípade, ak je prepravovaný odpad určený na predbežné činnosti zhodnotenia (R12 – R13) 

alebo zneškodnenia (D13 – D15), súčasťou zmluvy okrem  vyššie uvedených povinností sú aj 

povinnosti podľa článku 5 ods. 4 Nariadenia č. 1013/2006: 

a) povinnosť zariadenia miesta určenia vydať podľa článku 15 písm. d) a, ak je to vhodné, 

podľa článku 15 písm. e) potvrdenie, že odpad bol zhodnotený alebo zneškodnený podľa 

príslušného oznámenia a podľa podmienok uvedených v tomto oznámení a podľa 

požiadaviek tohto nariadenia, a  

b) povinnosť príjemcu podať, ak je to možné, oznámenie počiatočnému príslušnému orgánu 

pôvodnej krajiny odoslania podľa článku 15 písm. f) bodu ii). 
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D. Poskytnutie finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia (čl. 6 Nariadenia 

č. 1013/2006) 

Každá preprava odpadu, pre ktorú sa vyžaduje oznámenie, podlieha požiadavke finančnej 

zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ktoré pokrývajú  

a)  náklady na dopravu,  

b)  náklady na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných 

činností 

c)  náklady na skladovanie počas 90 dní 
 

 

Podľa § 87zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č . 91/2016 Z. z. kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných 

nákladov na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných 

predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jedenapolnásobku týchto 

nákladov.  

Kauciu určenú ministerstvom skladá oznamovateľ v banke alebo v pobočke zahraničnej 

banky viazaním finančných prostriedkov na neurčitý čas v prospech ministerstva. 

Oznamovateľ predloží ministerstvu originál dokladu o zložení kaucie pred vydaním 

rozhodnutia.  

 

Nasledujúce dodatočné informácie je potrebné priložiť k oznámeniu: 

  

1. Informácie o nákladoch dopravy medzi oznamovateľom a zariadením (Príloha II, 

časť 3, bod 5, Nariadenia č. 1013/2006) 

 

2. Náklady na skladovanie 1 t odpadu počas 90 dní 

 

3. Náklady na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu vrátane všetkých potrebných 

predbežných činností 

 

 

E. Správny poplatok podľa položky 162 písm. v) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch  

 

V Slovenskej republike je správny poplatok pre vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na 

cezhraničný pohyb odpadov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

(položka 162 písm. v)  50,- eur.  

 

 

 

 

Upozornenie č. 1 

 

Podľa čl. 4 Nariadenia č. 1013/2006 príslušný orgán miesta odoslania zasiela oznámenie 

príslušnému orgánu miesta určenia a tranzitu, z uvedeného dôvodu je potrebné všetky vyššie 

uvedené náležitosti predložiť na príslušný orgán miesta odoslania v toľkých vyhotoveniach, 

koľko je pre danú prepravu príslušných dotknutých orgánov.  
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Upozornenie č. 2 

 

Podľa čl. 27 Nariadenia č. 1013/2006 oznámenia, informácie, doklady a iné správy 

predložené podľa ustanovení Nariadenia č. 1013/2006 sa predkladajú v jazyku prijateľnom 

pre príslušné dotknuté orgány. Podľa zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, sa vyššie 

uvedené doklady a informácie predkladajú v slovenskom jazyku alebo úradne preložené do 

slovenského jazyka.  

 

 


