
 
 

ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV 

Fyzická osoba - podnikate  / 
právnická osoba 

I O     
DI /I  DPH     

Obchodné meno: 
Ulica a íslo:  
Obec: Telefónne íslo: 
PS : Web: 

Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 
Meno a priezvisko: Telefónne íslo: 
Dátum narodenia:  e-mail: 
Miesto trvalého pobytu: 

Identifika né údaje kontaktnej osoby 
Meno a priezvisko: 
Telefónne íslo: e-mail: 

 

Typ batérií a akumulátorov 
Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností 

individuálne* prostredníctvom organizácie 
zodpovednosti výrobcov** 

prostredníctvom 
tretej osoby*** 

prenosné    
automobilové    
priemyselné    

* K žiadosti sa priloží vyhlásenie pod a § 30 ods. 1 zákona 
** K žiadosti sa priloží potvrdenie pod a § 30 ods. 3 zákona 
*** K žiadosti sa priloží potvrdenie pod a § 30 ods. 3 zákona 
 

Typ batérií a akumulátorov Názov organizácie zodpovednosti výrobcov / tretej osoby 

prenosné  
automobilové  
priemyselné  

 
Osobitný spôsob plnenia povinností (§ 27 ods. 7 zákona) ****  

 
 
**** K žiadosti sa priloží vyhlásenie pod a § 30 ods. 4 zákona 
 

Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 

Splnomocnený zástupca I O         
Obchodné meno: 
Miesto podnikania/sídlo: 
Ulica:  
Obec: Telefónne íslo: 
PS : e-mail: 

Identifika né údaje kontaktnej osoby splnomocneného zástupcu 

Meno a priezvisko: 
Telefónne íslo: e-mail: 

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

.........................................        ............................................................... 

                                                                                               meno a priezvisko 

                          dátum      podpis a odtla ok pe iatky 
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Spôsob vyp ania tla iva ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV BATÉRIÍ 
A AKUMULÁTOROV 
 
Fyzická osoba - podnikate  / právnická osoba 
Uvedie sa, i žiados  do registra podáva fyzická osoba - podnikate  alebo právnická osoba. Nehodiace 
sa preškrtnite. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie.  
DI /I  DPH – uvedie sa desa  miestne da ové identifika né íslo alebo identifika né íslo pre da  
(nepovinné). 
Obchodné meno  – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikate a) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie. 
Telefónne íslo, adresa webového sídla – uvedie sa telefonický kontakt a adresa webovej stránky 
organizácie. 
 
Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 
Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje 
organizáciu, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, telefónne íslo a e-mail.  
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby 
Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne íslo a e-mail. 
 
Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov 
Krížikom (X) sa vyzna í spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 6 a § 44 
zákona. 
 
Názov organizácie zodpovednosti výrobcov / tretej osoby 
Uvedie sa názov organizácie zodpovednosti výrobcov a/alebo tretej osoby, s ktorými má výrobca 
batérií a akumulátorov uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku d u podania žiadosti pre 
jednotlivé typy batérií a akumulátorov. 
 
Osobitný spôsob plnenia povinností (§ 27 ods. 7 zákona) 
Vyzna í sa krížikom (X), ak výrobca vyhradeného výrobku bude plni  povinnosti vo vz ahu 
k vyhradenému výrobku pod a § 27 ods. 7 zákona.  
 
Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 
Vyp a sa ak výrobca batérií a akumulátorov vymenoval splnomocneného zástupcu pod a § 27 ods. 18 
zákona. Priloží sa aj splnomocnenie pod a § 27 ods. 19 zákona. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie splnomocneného zástupcu. 
Obchodné meno/názov – uvedie sa obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby - podnikate a) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, 
alebo názov organizácie. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu. 
Telefónne íslo – uvedú sa kontaktné údaje splnomocneného zástupcu.  
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby  
Uvedie sa poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, telefónne íslo a e-mail. 
 
Dátum – uvedie sa de , mesiac a rok vyplnenia žiadosti. 
Podpis – uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby, zodpovednej za vyp anie tla iva a pe iatka 
organizácie.  
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  ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV 
 

Fyzická osoba - podnikate  / 
právnická osoba 

I O             

DI /I  DPH             

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo 

Ulica: 

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax: 

Adresa webového sídla: 
 

Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Miesto trvalého pobytu: 

Telefónne íslo: e-mail: 

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

Emailová adresa: 
 

Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností 

Individuálne*         

prostredníctvom 
organizácie 
zodpovednosti 
výrobcov**  

 Názov organizácie zodpovednosti výrobcov 
 

       

 

* K žiadosti sa priloží vyhlásenie pod a § 30 ods. 1 zákona 
** K žiadosti sa priloží potvrdenie pod a § 30 ods. 3 zákona 
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Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 

Splnomocnený zástupca I O         

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo: 

Ulica:  

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax:   

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

e-mail: 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

 

 

.........................................        ............................................................... 

                                                                                                 meno a priezvisko 

                          dátum      podpis a odtla ok pe iatky 
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Spôsob vyp ania tla iva ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV  

Fyzická osoba - podnikate  / právnická osoba 
Uvedie sa, i žiados  do registra podáva  fyzická osoba - podnikate  alebo právnická osoba. 
Nehodiace sa preškrtnite. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie; ak má organizácia identifika né íslo menšie ako 
osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
DI /I  DPH – uvedie sa desa  miestne da ové identifika né íslo alebo identifika né íslo pre da . 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby- 
podnikate a) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie. 
Telefónne íslo, faxové íslo – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje organizácie. 
Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky organizácie. 
 
Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 
Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje 
organizáciu, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, telefónne íslo a e-mail.  
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby 
Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne íslo a e-mail. 
 
Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností  
Krížikom (X) sa vyzna í spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 6 
zákona. 
Názov organizácie zodpovednosti výrobcov – ak ide o plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov 
prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov sa uvedie názov organizácie zodpovednosti 
výrobcov, s ktorými má výrobca obalov uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku d u 
podania žiadosti.  
 
Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 
Vyp a sa ak výrobca obalov vymenoval splnomocneného zástupcu pod a § 27 ods. 18 zákona. Priloží 
sa aj splnomocnenie pod a § 27 ods. 19 zákona. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie splnomocneného zástupcu; ak má identifika né íslo 
menšie ako osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
Obchodné meno/názov – uvedie sa obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov 
organizácie. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu. 
Telefónne íslo, fax  – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje splnomocneného zástupcu. 
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby  
Uvedie sa poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, telefónne íslo a e-mail. 
 
Dátum – uvedie sa de , mesiac, rok vyplnenia žiadosti. 
 
Podpis a odtla ok pe iatky – uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby, zodpovednej za vyplnenie 
tla iva a pe iatka organizácie . 
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ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÉHO VÝROBKU 

Fyzická osoba - podnikate  / 
právnická osoba 

I O             

DI /I  DPH             

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo 

Ulica: 

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax: 

Adresa webového sídla: 
 

Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Miesto trvalého pobytu: 

Telefónne íslo: e-mail: 

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

e-mail: 
 

Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinnosti 
 

 
 
Názov organizácie zodpovednosti výrobcov* 
 

    

 

* K žiadosti sa priloží potvrdenie pod a § 30 ods. 3 zákona  
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Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 

Splnomocnený zástupca I O         

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo: 

Ulica:  

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax:   

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

e-mail: 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

 

 

 

.........................................        ............................................................... 

                                                                                            meno a priezvisko 

                          dátum              podpis a odtla ok pe iatky 
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Spôsob vyp ania tla iva ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÉHO 
VÝROBKU 

Fyzická osoba - podnikate  / právnická osoba 
Uvedie sa, i žiados  do registra podáva  fyzická osoba - podnikate  alebo právnická osoba. 
Nehodiace sa preškrtnite. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie; ak má organizácia identifika né íslo menšie ako 
osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
DI /I  DPH – uvedie sa desa  miestne da ové identifika né íslo alebo identifika né íslo pre da . 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby -
podnikate a) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie. 
Telefónne íslo, fax - uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje organizácie. 
Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky organizácie. 
 
Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 
Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje 
organizáciu, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, telefónne íslo a e-mail. 
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby 
Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne íslo a e-mail. 
 
Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností  
Názov organizácie zodpovednosti výrobcov - uvedie sa názov organizácie zodpovednosti výrobcov, s 
ktorou má výrobca uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku d u podania žiadosti. 
 
Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 
Vyp a sa  ak výrobca neobalových výrobkov vymenoval splnomocneného zástupcu pod a § 27 ods. 
18 zákona. Priloží sa aj splnomocnenie pod a § 27 ods. 19 zákona. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie splnomocneného zástupcu; ak má identifika né íslo 
menšie ako osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
Obchodné meno/názov – uvedie sa obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov 
organizácie. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu. 
Telefónne íslo, fax – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje splnomocneného zástupcu. 
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby  
Uvedie sa poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, telefónne íslo a e-mail. 
 
Dátum – uvedie sa de , mesiac, rok vyplnenia žiadosti. 
 
Podpis a odtla ok pe iatky – uvedie sa meno, priezvisko,  podpis osoby, zodpovednej za vyplnenie 
tla iva a pe iatka organizácie. 
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ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV VOZIDIEL 
 
 

Fyzická osoba - podnikate  / 
právnická osoba 

I O             

DI /I  DPH             

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo 

Ulica: 

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax: 

Adresa webového sídla: 
 

Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Miesto trvalého pobytu: 

Telefónne íslo: e-mail: 

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

e-mail: 
 

Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností výrobcu vozidiel 

individuálne*   

prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov**  

Názov organizácie zodpovednosti výrobcov 
 
 

* K žiadosti sa priloží vyhlásenie pod a § 30 ods. 1 zákona 
** K žiadosti sa priloží potvrdenie pod a § 30 ods. 3 zákona 

*** K žiadosti sa priloží vyhlásenie pod a § 30 ods. 4 zákona 

 
Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 

Osobitný spôsob plnenia povinností (§ 27 ods. 7 zákona)***  
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Splnomocnený zástupca I O         

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo: 

Ulica:  

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax:   

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

e-mail: 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

 

 

.........................................        ............................................................... 

                                                                                            meno a priezvisko 

                          dátum      podpis a odtla ok pe iatky 
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Spôsob vyp ania tla iva ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV VOZIDIEL 

Fyzická osoba - podnikate  / právnická osoba 
Uvedie sa, i žiados  do registra podáva fyzická osoba - podnikate  alebo právnická osoba. Nehodiace 
sa preškrtnite. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie; ak má organizácia identifika né íslo menšie ako 
osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
DI /I  DPH – uvedie sa desa  miestne da ové identifika né íslo  alebo identifika né íslo pre da . 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikate a) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie. 
Telefónne íslo, fax – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje organizácie. 
Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky organizácie. 
 
Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 
Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje 
organizáciu, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, telefónne íslo a e-mail.  
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby 
Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne íslo a e-mail. 
 
Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností výrobcu vozidiel 
Krížikom (X) sa vyzna í spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 6 
zákona. 
Názov organizácie zodpovednosti výrobcov – ak ide o plnenie vyhradených povinností výrobcu 
vozidiel prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov sa uvedie názov organizácie 
zodpovednosti výrobcov, s ktorými má výrobca vozidiel uzavretú zmluvu o plnení vyhradených 
povinností ku d u podania žiadosti. 
 
Osobitný spôsob plnenia povinností (§ 27 ods. 7 zákona) 
Vyzna í sa krížikom (X), ak výrobca vyhradeného výrobku bude plni  povinnosti vo vz ahu 
k vyhradenému výrobku pod a § 27 ods. 7 zákona.  
 
Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 
Vyp a sa  ak výrobca vozidiel vymenoval splnomocneného zástupcu pod a § 27 ods. 18 zákona. 
Priloží sa aj splnomocnenie pod a § 27 ods. 19 zákona. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie splnomocneného zástupcu; ak má identifika né íslo 
menšie ako osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
Obchodné meno/názov – uvedie sa obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov 
organizácie. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu. 
Telefónne íslo, fax – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje splnomocneného zástupcu. 
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby  
Uvedie sa poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, telefónne íslo a e-mail. 
 
Dátum – uvedie sa de , mesiac a rok vyplnenia žiadosti. 
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Podpis – uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby, zodpovednej za vyp anie tla iva a pe iatka 
organizácie.  
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ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV PNEUMATÍK 
 

Fyzická osoba - podnikate  / 
právnická osoba 

I O             

DI /I  DPH             

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo 

Ulica: 

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax: 

Adresa webového sídla: 

 

Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Miesto trvalého pobytu: 

Telefónne íslo: e-mail: 

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

e-mail: 
 

Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností výrobcu pneumatík 

individuálne*   

prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov**   

Názov organizácie zodpovednosti výrobcov 
 
 

* K žiadosti sa priloží vyhlásenie pod a § 30 ods. 1 zákona 
** K žiadosti sa priloží potvrdenie pod a § 30 ods. 3 zákona 

*** K žiadosti sa priloží vyhlásenie pod a § 30 ods. 4 zákona 

 
Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 

Osobitný spôsob plnenia povinností (§ 27 ods. 7 zákona)***  
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Splnomocnený zástupca I O         

Obchodné meno: 

Miesto podnikania/sídlo: 

Ulica:  

Obec: Telefónne íslo: 

PS : Fax:   

Identifika né údaje kontaktnej osoby 

Meno a priezvisko: 

Telefónne íslo: 

e-mail: 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

 

.........................................        ............................................................... 

                                                                                                meno a priezvisko 

                          dátum      podpis a odtla ok pe iatky 
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Spôsob vyp ania tla iva ŽIADOS  O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV PNEUMATÍK 

Fyzická osoba - podnikate  / právnická osoba 
Uvedie sa, i žiados  do registra podáva  fyzická osoba - podnikate  alebo právnická osoba. 
Nehodiace sa preškrtnite. 
I O - uvedie sa identifika né íslo organizácie; ak má organizácia identifika né íslo menšie ako 
osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
DI /I  DPH - uvedie sa desa  miestne da ové identifika né íslo alebo identifika né íslo pre da . 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby- 
podnikate a) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie. 
Telefónne íslo, fax – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje organizácie. 
Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky organizácie. 
 
Identifika né údaje fyzickej osoby - podnikate a / štatutárneho orgánu 
Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje 
organizáciu, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, telefónne íslo a e-mail.  
 
Identifika né údaje kontaktnej osoby 
Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne íslo a e-mail. 
 
Spôsob zabezpe enia plnenia vyhradených povinností výrobcu pneumatík 
Krížikom (X) sa vyzna í spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 6 
zákona. 
Názov organizácie zodpovednosti výrobcov – ak ide o plnenie vyhradených povinností výrobcu 
pneumatík prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov sa uvedie názov organizácie 
zodpovednosti výrobcov, s ktorými má výrobca pneumatík uzavretú zmluvu o plnení vyhradených 
povinností ku d u podania žiadosti.  
 

Osobitný spôsob plnenia povinností (§ 27 ods. 7 zákona) 
Vyzna í sa krížikom (X), ak výrobca vyhradeného výrobku bude plni  povinnosti vo vz ahu 
k vyhradenému výrobku pod a § 27 ods. 7 zákona.  
 

Identifika né údaje splnomocneného zástupcu 
Vyp a sa ak výrobca pneumatík vymenoval splnomocneného zástupcu pod a § 27 ods. 18 zákona. 
Priloží sa aj splnomocnenie pod a § 27 ods. 19 zákona. 
I O – uvedie sa identifika né íslo organizácie splnomocneného zástupcu; ak má identifika né íslo 
menšie ako osemmiestne, z ava sa doplnia nuly na celkový po et ôsmich miest. 
Obchodné meno/názov – uvedie sa obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov 
organizácie. 
Ulica, obec, PS  – uvedie sa presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu. 
Telefónne íslo, fax – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje splnomocneného zástupcu. 
 

Identifika né údaje kontaktnej osoby  
Uvedie sa poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, telefónne íslo a e-mail. 
Dátum – uvedie sa de , mesiac a rok vyplnenia žiadosti. 
Podpis – uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby, zodpovednej za vyp anie tla iva a pe iatka 
organizácie.  
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Zoznam elektrozariadení pod a kategórií,  
ktoré sp ajú definíciu elektrozariadenia pod a § 32 ods. 5 zákona  
a definíciu elektroodpadu z domácnosti pod a § 32 ods. 7 zákona  

 

Tabu ka 1 

Kategória Názov Katalógové 
íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

1  Ve ké domáce spotrebi e    

 1.1 Ve ké chladiarenské spotrebi e 
pre domácnos  20 01 23 NO H14 

 1.2 Chladni ky 20 01 23 NO H14 

 1.3 Mrazni ky 20 01 23 NO H14 

 1.4 
Iné ve ké spotrebi e používané 
na chladenie, konzervovanie 
a skladovanie potravín 

20 01 23 NO H14 

 1.5 Prá ky 20 01 36 OO  

 1.6 Suši ky 20 01 36 OO  

 1.7 Umýva ky riadu 20 01 36 OO  

 1.8 Sporáky a rúry na pe enie 20 01 36 OO  

 1.9 Elektrické sporáky 20 01 36 OO  

 1.10 Elektrické varné dosky 20 01 36 OO  

 1.11 Mikrovlnné rúry 20 01 36 OO  

 1.12 Iné ve ké spotrebi e používané na 
varenie a iné spracovanie potravín 20 01 36 OO  

 1.13 Elektrické spotrebi e na vykurovanie 20 01 36 OO  

 1.14 Elektrické radiátory 20 01 36 OO  

 1.15 Iné ve ké spotrebi e na vykurovanie 
miestností, postelí, nábytku na sedenie 20 01 36 OO  
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 1.16 Elektrické ventilátory 20 01 36 OO  

 1.17 Klimatiza né zariadenia    

 1.17.a Mobilné klimatiza né zariadenia 20 01 23 NO H14 

 1.18 Iné zariadenia na ventiláciu 
a klimatizáciu 20 01 23 NO H14 

 1.19 Iné    
 

Tabu ka 2 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

2  Malé domáce spotrebi e    

 2.1 Vysáva e 20 01 36 OO  

 2.2 isti e kobercov 20 01 36 OO  

 2.3 Iné spotrebi e na istenie 20 01 36 OO  

 2.4 Spotrebi e, ktoré sa používajú na šitie, 
tkanie a iné spracovanie textilu 20 01 36 OO  

 2.5 
Žehli ky a iné spotrebi e na žehlenie, 
manglovanie a inú starostlivos  
o šatstvo 

20 01 36 OO  

 2.6 Hriankova e 20 01 36 OO  

 2.7 Fritézy 20 01 36 OO  

 2.8 
Mlyn eky, kávovary a zariadenia na 
otváranie a zatváranie nádob alebo 
obalov 

20 01 36 OO  

 2.9 Elektrické nože 20 01 36 OO  

 2.10 
Spotrebi e na strihanie vlasov, sušenie 
vlasov, istenie zubov, holenie, masáž 
a iné spotrebi e na starostlivos  o telo 

20 01 36 OO  

 2.10.a 

Bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebi e 
na strihanie vlasov, sušenie vlasov, 
istenie zubov, holenie, masáž a iné 

spotrebi e na starostlivos  o telo 

20 01 35 NO H2 

 2.11 
Hodiny, hodinky a zariadenia  
na meranie, ukazovanie alebo 
zaznamenávanie asu 

20 01 36 OO  
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 2.12 Váhy 20 01 36 OO  

 2.13 Iné    

 2.13.1 Erotické pomôcky 20 01 36 OO  

 2.13.2 Elektronické cigarety 20 01 36 OO  
 

Tabu ka 3 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

3  
Informa né technológie 
a telekomunika né zariadenia    

 3.1 Servery 20 01 36 OO  

 3.2 Minipo íta e 20 01 36 OO  

 3.3 Tla iarne    

 3.4 Osobné po íta e 20 01 36 OO  

 3.5 
Zobrazovacie zariadenia  
k osobným po íta om s CRT, LED 
a LCD    

 3.6 Klávesnica 20 01 36 OO  

 3.7 Polohovacie zariadenia  
k osobným po íta om 20 01 36 OO  

 3.8 Reproduktory  
k osobným po íta om 20 01 36 OO  

 3.9 Laptopy 20 01 36 OO  

 3.10 Notebooky 20 01 36 OO  

 3.11 Elektronické diáre 20 01 36 OO  

 3.13 Kopírovacie zariadenia    

 3.14 Elektrické a elektronické písacie stroje 20 01 36 OO  

 3.15 Vreckové a stolové kalkula ky 20 01 36 OO  

 3.16 Iné zariadenia na zber, uchovávanie, 
spracovanie, prezentáciu alebo 20 01 36 OO  
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elektronické sprostredkovanie 
informácií 

 3.16.1 Pamä ové karty 20 01 36 OO  

 3.17 Užívate ské terminály a systémy 20 01 36 OO  

 3.18 Faxové prístroje 20 01 36 OO  

 3.19 Telex 20 01 36 OO  

 3.20 Telefónne prístroje 20 01 36 OO  

 3.21 Telefónne automaty 20 01 36 OO  

 3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje 20 01 36 OO  

 3.23 Mobilné telefónne prístroje 20 01 35 NO H1, H4 

 3.24 Záznamníky 20 01 36 OO  

 3.25 
Iné výrobky alebo zariadenia na prenos 
zvuku, obrazu alebo iných informácií 
prostredníctvom telekomunikácií 

20 01 36 OO  

 3.26 Iné 20 01 36 OO  
 

Tabu ka 4 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

4  Spotrebná elektronika    

 4.1 Rozhlasové prijíma e 20 01 36 OO  

 4.2 Televízne prijíma e s CRT, LED a LCD 
obrazovkami    

 4.3 Videokamery 20 01 36 OO  

 4.4 Videorekordéry 20 01 36 OO  

 4.5 Hi-Fi zariadenia 20 01 36 OO  

 4.6 Zosil ova e zvuku 20 01 36 OO  

 4.7 Hudobné nástroje 20 01 36 OO  
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 4.8 

Iné výrobky alebo zariadenia  
na zaznamenávanie alebo prehrávanie 
zvuku alebo obrazu vrátane signálov 
alebo technológií na iné šírenie zvuku a 
obrazu prostredníctvom telekomunikácií 

20 01 36 OO  

 4.9 Iné 20 01 36 OO  
 

Tabu ka 5 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

5  Osvet ovacie zaradenia    

 5.1 Svetelné zdroje    

 5.1.1 Lineárne žiarivky 20 01 21 NO H15 

 5.1.2 Kompaktné žiarivky 20 01 21 NO H15 

 5.1.5 LED žiarovky 20 01 36 OO  

 5.2 Svietidlá     

 5.2.1 Svietidlá pre žiarivky a LED  
s výnimkou svietidiel z domácnosti  16 02 14 OO  

 5.3 

Ostatné osvet ovacie zariadenia alebo 
zariadenia pre šírenie a riadenie 
osvetlenia s výnimkou priamo 
žeravených žiaroviek  
v inej podskupine neuvedené 

16 02 13,  
16 02 14,  
20 01 21,  
20 01 36  

OO, NO H15 

 

Tabu ka 6 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

6  

Elektrické a elektronické nástroje 
(okrem ve kých stacionárnych 
priemyselných náradí)    

 6.1 V ta ky 20 01 36 OO  

 6.2 Pílky 20 01 36 OO  

 6.3 Šijacie stroje 20 01 36 OO  
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 6.4 

Zariadenia na otá anie, frézovanie, 
brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, 
strihanie, v tanie, dierovanie, razenie, 
skladanie, ohýbanie alebo podobné 
spracovanie dreva, kovu a iných 
materiálov 

20 01 36 OO  

 6.5 

Nástroje na nitovanie, prit kanie klincov 
alebo skrutkovanie alebo odstra ovanie 
nitov, klincov, skrutiek alebo podobné 
ú ely 

20 01 36 OO  

 6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo 
podobné ú ely 20 01 36 OO  

 6.7 

Zariadenia na striekanie, nanášanie, 
rozprašovanie alebo iné spracovanie 
kovových alebo plynných látok inými 
prostriedkami 

20 01 36 OO  

 6.8 Nástroje na kosenie alebo iné 
záhradkárske innosti 20 01 36 OO  

 6.9 Iné 20 01 36 OO  
 

Tabu ka 7 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

7  
Hra ky, zariadenia ur ené  
na športové a rekrea né ú ely    

 7.1 Súpravy elektrických vlá ikov alebo 
autodráh 20 01 36 OO  

 7.2 Konzoly na videohry 20 01 36 OO  

 7.3 Videohry 20 01 36 OO  

 7.4 Po íta e na bicyklovanie, potápanie, 
beh, veslovanie at .  20 01 36 OO  

 7.5 Športové zariadenia s elektrickými a 
elektronickými sú iastkami 20 01 36 OO  

 7.5.1 Elektrobicykle 20 01 36 OO  

 7.6 Hracie automaty 20 01 36 OO  

 7.7 Iné 20 01 36 OO  
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Tabu ka 8 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

8  

Zdravotnícke zariadenia  
(okrem všetkých implantovaných  
a infikovaných výrobkov)    

 8.1 Mera e krvného tlaku 20 01 36 
OO

 

 8.2 Mera e hladiny cukru 20 01 36 
OO

 

 8.3 Inhala né prístroje 20 01 36 
OO

 

 8.4 UV hrebe  pre lie bu svetelnými lú mi 20 01 36 
OO

 

 8.5 Fototerapeutické svetlo 20 01 36 
OO

 

 8.6 Iné   
OO

 

 8.6.1 Germicídne lampy 20 01 36 
OO

 

 8.6.2 Negatoskopy 20 01 36 
OO

 
 

Tabu ka 9 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný 
odpad (OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

9  
Prístroje na monitorovanie  
a kontrolu    

 9.1 Hlási  elektrickej požiarnej signalizácie 20 01 35 NO  

 9.2 Tepelné regulátory 20 01 36 OO  

 9.3 Termostaty 20 01 36 OO  

 9.4 
Prístroje na meranie, váženie alebo 
nastavovanie pre domácnos , alebo ako 
laboratórne zariadenia  

20 01 36 OO  
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Zoznam elektrozariadení pod a kategórií, ktoré sp ajú definíciu elektrozariadenia  

pod a § 32 ods. 5 zákona  
a definíciu elektroodpadov pre použitie mimo domácnosti  

pod a § 32 ods. 8 zákona  
Tabu ka 1 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

1  Ve ké elektrospotrebi e    

 1.1 Ve ké chladiarenské spotrebi e  
pre hypermarkety 16 02 11 NO H14 

 1.2 Vý apné chladiace zariadenia 16 02 11 NO H14 

 1.3 Iné    
 

Tabu ka 3 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

3  
Informa né technológie 
a telekomunika né zariadenia    

 3.1 Súbor zobrazovacích panelov zoradených 
do informa ných video stien   16 02 13 NO H4, H14, H15

 3.2 Iné 16 02 14 OO  
 

Tabu ka 4 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

4  Spotrebná elektronika    

 4.1 

Fotovoltaické panely  
s príslušenstvom  
(káblové rozvody, meni e, meracie 
panely) 

16 02 13 NO H6, H14 
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Tabu ka 5 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

5  Osvet ovacie zaradenia    

 5.1.3 
Vysokotlakové výbojky vrátane 
sodíkových tlakových výbojok  
a výbojok s kovovými parami 

16 02 13 NO H15 

 5.1.4 Nízkotlakové sodíkové výbojky 16 02 13 NO H15 

 

Tabu ka 8 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

8  

Zdravotnícke zariadenia  
(okrem všetkých implantovaných  
a infikovaných výrobkov)    

 8.1 Zariadenia na rádioterapiu 16 02 14   

 8.2 Kardiologické prístroje 16 02 14   

 8.3 Prístroje na dialýzu 16 02 14   

 8.4 Dýchacie prístroje 16 02 14   

 8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu 16 02 14   

 8.6 Laboratórne zariadenia pre in vitro 
diagnostiku 16 02 14   

 8.7 Analyzátory 16 02 14   

 8.8 Mrazni ky 16 02 11   

 8.9 Prístroje na fertiliza né testy 16 02 14   

 8.10 
Iné prístroje na detekciu, prevenciu, 
monitorovanie, lie enie, zmier ovanie 
chorôb, zranení, alebo postihnutia    
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Tabu ka 9 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

9 9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje 
používané v priemyselných zariadeniach  16 01 14 OO  

 

Tabu ka 10 

Kategória 
 Názov Katalógové 

íslo 

Nebezpe ný 
odpad (NO) / 

Ostatný odpad 
(OO) 

Nebezpe né 
vlastnosti 

10 
 

Predajné automaty 
   

 
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje 16 02 14 OO 

 

 
10.2 

Predajné automaty na teplé alebo 
chladené f aše alebo plechovky 

16 02 11 NO 
 

 
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky 16 02 14 OO 

 

 
10.4 Automaty na výdaj pe azí 16 02 14 OO 

 

 10.4.1 Automaty na výdaj parkovacích kariet 16 02 14 OO  

 10.5 
Všetky prístroje na automatický výdaj 
všetkých druhov výrobkov  

16 02 14 OO  
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Grafický symbol, ktorým sa ozna uje batéria, akumulátor  

a sady batérií pre oddelený zber 

 

Zna ka, ktorá ozna uje „oddelený zber“ pre všetky batérie a akumulátory, pozostáva 
z pre iarknutej smetnej nádoby na kolieskach, ako je zobrazené nižšie: 
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Špecifické kritériá testu funk nosti použitých elektrozariadení  
pre vybrané kategórie elektrozariadení 

1. Špecifické kritériá pre výpo tovú techniku (po íta e a periférne zariadenia)  

Výpo tová technika Testy funk nosti Výsledky testov 

Centrálne procesorové 
jednotky (CPU), 
vrátane stolných PC 

Automatická diagnostika (Power on self 
test/POST)  

Zapnutie po íta a a úspešné dokon enie 
procesu zavádzania opera ného systému 
(bootovanie). Tým sa potvrdí funk nos  
hlavných hardvérových komponentov, vrátane 
napájacieho zdroja a pevného disku.  

Tento test vyžaduje funk ný monitor, 
ak netvorí sú as  po íta a 
Uistite sa, že ventilátory sú funk né 

 

Po íta  by sa mal úspešne spusti .  

Po íta  by mal reagova  na 
klávesnicu a myš. 

Ventilátory by mali riadne fungova . 

Laptopy/notebooky Power on self test (POST)  

Zapnutie notebooku a úspešné dokon enie 
procesu zavádzania opera ného systému 
(bootovanie). Tým sa potvrdí funk nos  
hlavných hardvérových komponentov, vrátane 
napájacieho zdroja a pevného disku. 

Test obrazovky  
Test funk nosti batérie 
Uistite sa, že displej je plne funk ný 
Uistite sa, že ventilátory sú funk né 

 

Notebook by sa mal úspešne spusti . 

Notebook by mal reagova  na 
klávesnicu a myš. 

Displej sa po as bootovania zapne. 
Obraz by mal by  jasný, farebný 
kontrast a jas by mali by  správne 
nastavené, na obrazovke by nemali 
by  vypálené obrazce, škrabance 
alebo praskliny (pozri tiež 
zobrazovacie zariadenia). 

Batéria notebooku by mala vydrža  
aspo  jednu hodinu práce  
s po íta om, resp. na základe testu by 
sa mala zisti  jej kapacita pri plnom 
nabití vo watthodinách, ktorá by mala 
umož ova  aspo  jednu hodinu práce. 

 

 

Výpo tová technika Testy funk nosti Výsledky testov 

Klávesnice Pripojte klávesnicu k po íta u a ubezpe te sa, 
že správne prebehla komunikácia zariadení. 

Vyskúšajte funk nos  kláves. 

Po íta  by mal na vstupný signál 
z klávesnice reagova . 
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 Klávesnica by mala ma  všetky 
klávesy a každý z nich by mal 
fungova . 

Myši Posú te celkový stav myši, kábla 
a jednotlivých astí.  

Pripojte ju k po íta u alebo k notebooku 
a vyskúšajte, i funguje. 

Myš by mala obsahova  všetky 
sú asti (napr. rolovacie koliesko). 
Po íta  by mal na vstupný signál 
z myši reagova . Kurzor myši na 
obrazovke by sa nemal chvie . 

Káble a napájacie 
káble 

Posú te stav izolácie káblov a skontrolujte 
konektory.  

Kabeláž a konektory by mali by  
kompletné a nemali by vykazova  
znaky poškodenia, napr., porušenie 
izolácie. 

Zobrazovacie 
zariadenia 

Pripojte displej a skontrolujte kvalitu obrazu, 
t.j. chybné pixely, farbu, kontrast a jas. 

Vizuálne skontrolujte vypálenie obrazovky 
(CRT) alebo „zotrva nos  obrazu“ (ploché 
obrazovky), škrabance alebo iné poškodenie 
obrazovky a krytu. 

Sú as ou výrobku by mali by  káble, ktoré 
treba skontrolova . 

Zobrazovacie zariadenia Obraz by 
nemal by  rozmazaný, príliš tmavý 
a nemali by by  prítomné chybné 
pixely. Podsvietenie displejov LCD 
by malo fungova . Odporú a sa 
posúdi  farby, jas, farebný tón 
a rovnos  iar. 

Softvérový diagnostický test by mal 
prebehnú  úspešne.  

Káble by nemali by  poškodené.  

Laserové 
a atramentové tla iarne 

Tla  skúšobnej strany musí prebehnú  
úspešne.  

Tento test sa dá spusti  zo samotného 
zariadenia, resp. po íta a alebo lokálnej siete 
s cie om posúdi  funk nos  pripojenia.  

Ak ide o atramentové tla iarne sa ubezpe te, 
i tla ové hlavy nie sú zanesené zaschnutým 

atramentom. 

Tla iarne by mali riadne vytla i  
skúšobnú stranu a nemali by sa 
zaseknú  alebo vytla i  rozmazanú 
alebo neúplnú kópiu. 

Komponenty 
(demontované zo 
zariadenia) vrátane 
základných dosiek, 
iných po íta ových 
kariet, zvukových 
kariet, grafických 
kariet, pevných diskov, 
napájacích zdrojov 
a káblov 

Funk nos  komponentov by sa mala otestova  
pred vybratím z po íta a a notebooku, resp. 
vložením do skúšobného zariadenia/po íta a 
a otestovaním pomocou diagnostického 
softvéru alebo overeného a funk ného 
zariadenia. 

 

Komponenty by mali by  plne 
funk né 

Napájacie zdroje a káble by mali by  
kompletné a nemali by vykazova  
znaky poškodenia, napr. porušenie 
izolácie.  

 
2. Špecifické kritériá testu funk nosti pre vyzbierané mobilné telefóny:   

Bez oh adu na to, i bola vykonaná skúška funk nosti, je sú as ou rozhodovania z h adiska posúdenia, 
otestovania a ozna enia výrobku aj vyhodnotenie alebo skúška s cie om zisti  chyby, ktoré majú zásadný vplyv 
na funk nos  mobilu, napr. i sa telefón dá zapnú  resp. i prebehne interné nastavenie alebo automatický test 
zariadenia alebo i zariadenie komunikuje s inými zariadeniami; fyzickým poškodením, ktoré má vplyv na 
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funk nos  alebo bezpe nos , môže by  rozbitý, prasknutý, ve mi poškriabaný alebo ozna ený displej, prípadne 
zdeformovaný obraz. Použité mobilné telefóny, ktoré sú ur ené na opätovné použitie vrátane opravy, renovácie 
alebo modernizácie, by mali by  zabalené vhodným spôsobom, ktorý ich ochráni pre poškodením. 

Pri posudzovaní, i sa s mobilným telefónom nakladá tak, ako keby mal by  opätovne použitý, sa zoh ad uje aj 
to, i výrobok obsahuje batériu, ktorá sa nedá nabi  alebo neudrží napätie, alebo i nechýba dostato né balenie, 
ktoré by ho ochránilo pred poškodením. Na základe posúdenia funk nosti resp. preskúšania by sa malo stanovi , 
i sú vyzbierané mobilné telefóny vhodné na opätovné použitie v tom stave, v akom sú, alebo i pred ich 

opätovným použitím bude potrebná oprava alebo renovácia, resp. i použité mobilné telefóny sú vhodné len na 
zužitkovanie materiálov a recykláciu. 

Pri testovaní funk nosti vyzbieraných mobilných telefónov sa môžu použi  testovacie ísla. V rámci 
minimálneho efektívneho skúšobného postupu by sa mali vykona  tieto základné testy: 

Test „Air“ alebo „Ping“ (automatická odozva telefónu). Skúšobný technik zavolá na uvedené íslo, ktoré 
skontroluje odozvu siete prijatím odpovede od služieb zákazníkom z najbližšej siete.  

Slu ková skúška „Loop back test". Skúšobný technik po as hovoru fúkne alebo prehovorí do mikrofónu aby 
zistil, i je mikrofón alebo reproduktor funk ný. 

Test mikrofónu a reproduktora. Skúšobný technik fúkne alebo prehovorí do mikrofónu a zárove  po úva zvuk 
z reproduktora, ktorý by mal by  rovnaký ako vstupný signál. Ak áno, zvukový systém telefónu sa dá považova  
za funk ný. 

Skúška displeja a klávesnice: Skúšobný technik zapne telefón, aby sa zobrazila obrazovka, a stlá a klávesy na 
klávesnici, aby zistil, i každý z nich funguje. Ak sa na displeji zobrazia všetky ísla po stla ení každého 
klávesu, klávesnica sa dá považova  za funk nú.  

Test batérie: Batéria by sa mala nabi  (prostredníctvom telefónu, ktorého je sú as ou, alebo použitím komer ne 
dostupného nabíjacieho a meracieho zariadenia) a preskúša  pomocou voltmetra s cie om zisti , i je funk ná 
a dokáže udrža  požadované napätie. Pri skúške sa zistí, i batéria dokáže prijíma  nabíjací prúd a udrža  
napätie, resp. fungova  pri za ažení v štandardnom mobilnom telefóne. Okrem toho bude sú as ou testu záruka, 
že v batérii je prítomný ochranný okruh, ktorý spo ahlivo funguje. Všetky batérie, ktoré boli preskúšané na ú ely 
opätovného použitia, musia by  OEM výrobkami a nesmú by  vyrobené z použitých alebo recyklovaných 
zariadení. 

3. Špecifické kritériá testu funk nosti pre chladni ky a mrazni ky: 
– chladni ky by mali by  schopné dosiahnu  teplotu aspo  5°C 
– mrazni ky by mali by  schopné dosiahnu  teplotu aspo : 
– mrazni ky s jednou hviezdi kou: mínus 6°C 
– mrazni ky s dvoma hviezdi kami: mínus 12°C 
– mrazni ky s tromi hviezdi kami: mínus 18°C 
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Kritériá opätovného použitia elektrozariadení,  
ktoré musia sp a  jednotlivé kategórie použitých elektrozariadení 

1. Chladni ky, mrazni ky a mobilné klimatiza né jednotky 

– Celkový stav spotrebi a 
- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 
- Izolácia je kompletná a neporušená 
- Žiadna alebo skoro žiadna hrdza 
- Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby 

– Potenciálne riziko pre životné prostredie  
- Neobsahuje CFC /HCFC 
- Energetický štítok: 

- Chladni ky: do triedy energetickej ú innosti B vrátane 
- Mrazni ky: do triedy energetickej ú innosti B vrátane 
- Mobilné klimatiza né jednotky: do triedy energetickej ú innosti C vrátane 

 
2. Prá ky, umýva ky riadu, bubnové suši ky 

– Celkový stav spotrebi a 
- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 
- Na výhrevných telesách sa nenachádza vodný kame  
- Žiadna alebo skoro žiadna hrdza 
- Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby 

– Potenciálne riziko pre životné prostredie 
- Energetický štítok : 

- Prá ky: do triedy energetickej ú innosti B vrátane 
- Umýva ky riadu: do triedy energetickej ú innosti B vrátane 
- Bubnové suši ky: do triedy energetickej ú innosti C vrátane 
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3. Sporáky, rúry, mikrovlnné rúry a súvisiace zariadenia 
– Celkový stav spotrebi a 

- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 
- Mikrovlnné rúry: žiariaci výkon zachovaný 

 
4. Televízory a monitory 

— Celkový stav spotrebi a 
- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 

— Potenciálne riziko pre životné prostredie 
- Neobsahuje CRT obrazovku 

 
5. Výpo tová technika (po íta e a periférne zariadenia) 

— Celkový stav spotrebi a 
- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 

— Potenciálne riziko pre životné prostredie 
- Neobsahuje CRT obrazovku 

— Možnos  opätovného použitia 
- Pre spotrebi  existuje stály trh 

- Musia by  splnené tieto minimálne požiadavky: 
- Procesor: Pentium III, 1 Ghz 
- Opera ná pamä  RAM: 512 MB 
- Kapacita pevného disku: 5 GB 

- Spotrebi  je dostato ne zabezpe ený a chránený pre poškodením po as 
prepravy 

6. Videorekordéry, DVD prehráva e, digitálne prijíma e, herné konzoly, ... 
— Celkový stav spotrebi a 

- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
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- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 

 
7. Malé elektronické zariadenia (mobilné telefóny, MP3 prehráva e, tablety, at .) 

— Celkový stav spotrebi a 
- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 

 
8. Malé elektronické zariadenia pre domácnos  

— Celkový stav spotrebi a 
- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 

 
9. Ostatné použité elektrozariadenia pre domácnos .  

— Celkový stav spotrebi a 
- Spotrebi  je plne funk ný 
- Spotrebi  je elektricky bezpe ný 
- Kryt je úplný 
- Obsahuje všetky dôležité sú iastky 
- Sú iastky sú v dobrom stave 
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Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov 
 

1. Požiadavky na výrobu a zloženie obalov. 

1.1 Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a hmotnos  boli obmedzené na minimálne 
množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpe nosti, hygieny a prijate nosti pre 
výrobok v obale a pre spotrebite a. 17) 

1.2 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné 
použitie, zhodnocovanie vrátane recyklácie a minimalizoval sa ich vplyv na životné 
prostredie, ke  sa odpad z obalov alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov 
zneškod ujú. 

1.3 Obaly sa vyrábajú tak, aby prítomnos  škodlivých a iných nebezpe ných látok a 
materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov bola 
minimalizovaná s oh adom na ich prítomnos  v emisiách, popole alebo výluhu, ke  sa obaly 
alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spa ujú alebo skládkujú. 

2. Požiadavky na vlastnosti umož ujúce opätovné použitie obalov 

2.1 fyzikálne vlastnosti obalov musia umožni  v predpokladaných obvyklých podmienkach 
používania ich viacnásobné použitie,  

2.2  innosti s použitými obalmi musí by  možné vykonáva  tak, aby boli dodržané 
požiadavky na ochranu zdravia a bezpe nos  pri práci,  

2.3 musia by  splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie 
ihne  po tom, ako sa obaly prestanú opakovane používa  a stanú sa odpadom. 

3. Požiadavky na vlastnosti umož ujúce odber zálohovaných opakovane použite ných obalov  

3.1  neporušenos ,  

3.2  pôvodný tvar, 

3.3 bez mechanických ne istôt (vnútri i na povrchu),  

3.4 rovnaký druh; druhom obalu je jeho rozlíšenie pod a druhu nápoja, ktorý sa do neho plní, 
(napr. f aša na pivo, na minerálku), 

3.5 rovnaký typ; typom obalu je konštruk ný typ, stanovený špecifikáciou odsúhlasenou 
osobami pod a  zákona (§ 55 ods. 2 a § 56 ods. 2 zákona).  

17) STN EN 13428 Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov (77 7005). 
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4. Požiadavky na vlastnosti umož ujúce zhodnocovanie obalov. 

4.1 Vhodnos  na zhodnotenie materiálovou recykláciou 

Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby bola umožnená recyklácia aspo  asti použitého 
materiálu na výrobu predajného výrobku. 18) 

4.2 Vhodnos  na energetické zhodnotenie  

Odpady z obalov ur ené na energetické zhodnotenie musia ma  o možno najmenej zložiek s 
nízkokalorickou hodnotou na ú ely zlepšenia energetického zhodnotenia.19) 

4.3 Vhodnos  na zhodnocovanie kompostovaním 

Odpady z obalov ur ené na kompostovanie musia ma  takú schopnos  biologického rozkladu, 
ktorá nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo vplyvom, ktorým by 
boli vystavené.20) 

4.4 Biodegradovate né obaly 

Biodegradovate ný odpad z obalov musí by  fyzikálne, chemicky, termicky alebo biologicky 
rozložite ný tak, aby sa prevažná as  vzniknutého kompostu nakoniec rozložila na oxid 
uhli itý, biomasu a vodu.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) STN EN 13430 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotite né materiálovou recykláciou (77 7007). 
19) STN EN 13431 Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotite né obaly vrátane špecifikácie minimálnej 
nízkokalorickej výhrevnosti (77 7008)  . 
20) STN EN 13432 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotite né kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná 
schéma a kritériá hodnotenia na kone nú prijate nos  obalov (77 7009). 
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GRAFICKÉ ZNA KY NA OZNA OVANIE OBALOV 

1. Ozna enie materiálového zloženia obalov 
 
 

Materiál Písomný znak íselný znak 
 
Materiály z plastov 

  

Polyetylén tereftalát PET 1 
Polyetylén ve kej hustoty HDPE 2 
Polyvinylchlorid PVC 3 
Polyetylén malej hustoty LDPE 4 
Polypropylén PP 5 
Polystyrén PS 6 
 
Materiály z papiera a lepenky 

  

Vlnitá lepenky PAP 20 
Hladká lepenka PAP 21 
Papier PAP 22 
 
Materiály z kovov 

  

Oce  FE 40 
Hliník ALU 41 
 
Materiály z dreva 

  

Drevo FOR 50 
Korok FOR 51 
 
Materiály z textilu 

  

Bavlna TEX 60 
Vrecovina, juta TEX 61 
 
Materiály zo skla 

  

Bezfarebné sklo GL 70 
Zelené sklo GL 71 
Hnedé sklo GL 72 
 
Viacvrstvové kombinované materiály (kompozity) 

 
C 

 

Papier a lepenka / rôzne kovy  80 
Papier a lepenka / plasty  81 
Papier a lepenka / hliník  82 
Papier a lepenka / cínový plech  83 
Papier a lepenka / plast / hliník  84 
Papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech  85 
   
Plasty / hliník  90 
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Zoznam materiálov a sú iastok, na ktoré sa nevz ahuje zákaz  

pod a § 61 ods. 1 písm. b) zákona 
 

Materiály a komponenty Rozsah pôsobnosti a dátum 
skon enia platnosti výnimky Spôsob ozna enia1) 

Olovo ako prvok legovania  

1a 

Oce  na ú ely obrábania a sú iastky z ocele 
galvanizovanej ponorením do roztaveného 
kovu, s obsahom olova do 0,35 hmotnostného 
percenta 

  

1b 
Nepretržite galvanizované oce ové plechy 
s obsahom olova do 0,35 hmotnostného 
percenta 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2016 
a náhradné sú iastky 
do týchto vozidiel 

 

2a Hliník na ú ely obrábania s obsahom olova do 
2 hmotnostných percent 

Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2005 

 

2b Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 
hmotnostného percenta 

Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2008 

 

2c Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného 
percenta (3)  

3 Legovaná me  s hmotnostným obsahom olova 
najviac 4  hmotnostné percentá (3)  

4a Ložiskové panvy a puzdrá 
Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2008 

 

4b 
Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, 
prevodových systémoch a kompresoroch 
klimatiza ných systémov 

1. júla 2011 a po tomto 
dátume ako náhradné 
sú iastky pre vozidlá 
uvedené na trh pred 
1. júlom 2011 

 

Olovo a zlú eniny olova v komponentoch 

5 Batérie  (3) X 

6 Tlmi e kmitov  

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2016 
a náhradné sú iastky 
do týchto vozidiel 

X 

7a 

Vulkaniza né inidlá a stabilizátory pre 
elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, 
palivových hadiciach, ventila ných hadiciach,  
elastomérových/kovových astiach karosérií 
a montážnych sú astiach pre motory 

Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2005 
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7b 

Vulkaniza né inidlá a stabilizátory pre 
elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, 
palivových hadiciach, ventila ných hadiciach,  
elastomérových/kovových astiach karosérií 
a montážnych sú astiach pre motory s obsahom 
olova najviac do 0,5 hmotnostného percenta 

Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2006 

 

7c 
Tmeliace inidlá pre elastoméry pri použití 
v hnacích systémoch s obsahom olova najviac 
do 0,5 hmotnostného percenta 

Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2009 

 

8a 

Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických 
a elektronických sú iastok k elektronickým 
panelom plošných spojov a olovo použité 
v povrchových úpravách na koncovkách 
sú iastok iných ako elektrolytické hliníkové 
kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na 
elektronických paneloch plošných spojov 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2016 
a náhradné sú iastky 
pre tieto vozidlá 

X(2) 

8b 
Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách 
iných ako zvary na elektronických paneloch 
plošných spojov alebo na skle 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2011 
a náhradné sú iastky 
pre tieto vozidlá 

X(2) 

8c 
Olovo použité v povrchových úpravách na 
koncovkách elektrolytických hliníkových 
kondenzátorov 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2013 
a náhradné sú iastky 
pre tieto vozidlá 

X(2) 

8d Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch 
prúdenia vzdušnej masy  

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2015 
a náhradné sú iastky 
pre tieto vozidlá 

X(2) 

8e 
Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia 
(t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspo  85 
hmotnostných percent)  

(4)  X(2) 

8f Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin 
konektorov  (4) X(2) 

8g 

Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného 
elektrického spojenia medzi polovodi ovým 
ipom a nosi om v rámci sád integrovaného 

obvodu Flip Chip  

(4) X(2) 

8h 

Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov 
tepla na vykurovacie médium v zostavách 
s polovodi mi vysokej vodivosti s ve kos ou 
ipu aspo  1cm2 plochy projekcie 

a s nominálnou hustotou prúdu aspo  1 A/mm2 
plochy silikónového ipu 

(4) X(2) 

8i Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na 
skle okrem zvarov na vrstevnom skle 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2016 
a po tomto dátume 
ako náhradné sú iastky 
pre tieto vozidlá 

X(2) 
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8j Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstevnom 
skle (4) X(2) 

9 Sedlá ventilov 
Ako náhradné sú iastky pre 
typy motorov vyvinuté pred 
1. júlom 2003 

 

10a 

Elektrické a elektronické sú iastky, ktoré 
obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle 
alebo keramickej hmote, v sklokeramickom 
materiáli alebo v sklokeramickej hmote. 
Táto výnimka sa nevz ahuje na používanie 
olova: 
— v skle v žiarovkách a zapa ovacích 
svie kach, 
— v dielektrických keramických materiáloch 
sú iastok uvedených v položkách 10b), 10c) 
a 10d). 

 

X(6)  
(pre iné ako 

piezoelektrické 
sú iastky 

v motoroch) 

10b 

Olovo v dielektrických keramických 
materiáloch na báze zmesného oxidu olova, 
titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú 
sú as ou integrovaných obvodov alebo 
diskrétnych polovodi ov 

  

10c 

Olovo v dielektrických keramických 
materiáloch kondenzátorov s menovitým 
napätím menej ako 125 V striedavého 
prúdu alebo 250 V jednosmerného prúdu 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2016 
a náhradné sú iastky 
do týchto vozidiel 

 

10d 

Olovo v dielektrických keramických 
materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich 
odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových 
systémov súvisiace s teplotou 

(4)  

11 Pyrotechnické iniciátory 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 1. júlom 
2006 a náhradné sú iastky 
pre tieto vozidlá 

 

12 

Termoelektrické materiály obsahujúce 
olovo v automobilových elektrických 
aplikáciách na znižovanie emisií CO2 
rekuperáciou tepla z výfuku 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. januárom 2019 
a náhradné sú iastky 
do týchto vozidiel 

X 

Šes mocný chróm  

13a Krycie vrstvy proti korózii  
Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2007 

 

13b 
Krycie vrstvy proti korózii používané v 
súpravách matíc a skrutiek pre karosériové 
aplikácie  

Ako náhradné sú iastky pre 
vozidlá uvedené na trh pred 
1. júlom 2008 

 

14 

Ako protikorózne inidlo v chladiarenských 
systémoch z uhlíkovej ocele v absorp ných 
chladni kách v motorových karavanoch do 
0,75 hmotnostného percenta v chladiacom 
roztoku s výnimkou prípadu, ke  existuje 
možnos  použi  iné technológie chladenia  

 X 
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(t. j. technológie dostupné na trhu použité  
v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré 
nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, 
zdravie ani/alebo bezpe nos  spotrebite ov 

Ortu   

15a Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácie 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 1. júlom 
2012 a náhradné sú iastky 
pre tieto vozidlá 

X 

15b Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového 
panelu 

Vozidlá s typovým 
schválením pred 
1. júlom 2012 a náhradné 
sú iastky do 
týchto vozidiel 

X 

Kadmium  

16 Akumulátory pre elektrické vozidlá  

Po 31. decembri 2008 bude 
povolené umiestni  na trh 
iba tie akumulátory NiCd, 
ktoré sú náhradnými 
sú iastkami pre vozidlá 
dodané na trh pred týmto 
dátumom 

 

(1) Spôsob ozna enia: X – ozna uje sa  
(2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a) prekro ená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na ú ely 
uplatnenia tohto ustanovenia sa nezoh ad ujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej 
výrobe. 
(3) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a) až 8j) prekro ená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na 
ú ely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezoh ad ujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri 
sériovej výrobe. 
 
Poznámky: 
- Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šes mocného chrómu a ortuti v homogénnom 
materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta  a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného 
percenta. 
 
- Opätovné využitie sú iastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skon enia platnosti výnimky, je povolené 
bez obmedzenia, ke že sa na  nevz ahuje § 61 ods. 1 písm. b) zákona.  
- Náhradné sú iastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 
2003 sú vy até z ustanovení § 61 ods. 1 písm. b) zákona(*). 
 
(*) Toto ustanovenie sa nevz ahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov 
a brzdové obloženia.“ 
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Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu sta  neobalovým výrobkom 
 

A. Výrobky z plastu pod a § 73 ods. 3 písm. a) zákona  

Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

3916 
Monofil, ktorého akýko vek rozmer prierezu presahuje 1 mm, prúty, 
ty inky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované, 
z plastov: 

3916 10 00 Z polymérov etylénu 
3916 20 00 Z polymérov vinylchloridu 
3916 90 Z ostatných plastov: 

3917 Rúry, rúrky a hadice, a ich príslušenstvo (napríklad spojky, kolená, 
príruby), z plastov: 

3917 21 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov etylénu: 
3917 22 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov propylénu: 
3917 23 Rúry, rúrky a hadice, neohybné  z polymérov vinylchloridu 
3917 29 00 Rúry, rúrky a hadice, neohybné  z ostatných plastov 
3917 31 00 Ohybné rúry, rúrky a hadice s minimálnym tlakom prasknutia 27,6 MPa 

3917 32 00 Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, 
bez príslušenstva 

3917 33 00 Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, 
s príslušenstvom 

3917 39 00 Ostatné 
3917 40 00 Príslušenstvo 

3918 
Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo 
forme dlaždíc; obklady na steny alebo stropy z plastov, definované v 
poznámke 9 k tejto kapitole 

3919 Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary, 
z plastov, tiež vo zvitkoch 

3920 
Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, ne ah ené a 
nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované 
s ostatnými materiálmi 

3921 Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pásy a pásky, z plastov 

3922 
Kúpacie vane, sprchy, výlevky, umývadlá, bidety, záchodové misy, 
sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky, 
z plastov 

3924 Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnos  
a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov 

3925 Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté 

3926 Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 
3901 až 3914 

4202 12 50 
Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, 
aktovky, školské tašky a podobné schránky s vonkajším povrchom 
z tvarovaného plastového materiálu 
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Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

4202 22 10 Kabely a kabelky, tiež so závesným reme om, vrátane kabeliek bez 
držadla s vonkajším povrchom z plastových fólií 

4202 32 10 Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke 
s vonkajším povrchom z plastových fólií 

4202 92 11 Cestovné tašky, tašky na toaletné potreby, plecniaky a športové tašky 
a vaky s vonkajším povrchom z plastových fólií 

4202 92 15 Puzdrá na hudobné nástroje s vonkajším povrchom z plastových fólií 
4202 92 19 Ostatné s vonkajším povrchom z plastových fólií 
5607 41 00 Motúz na viazanie alebo balenie z polyetylénu alebo polypropylénu 

5607 50 
Z ostatných syntetických vlákien. Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež 
splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo 
opláš ované plastmi alebo kau ukom 

5608 19  Ostatné celkom dohotovené siete z nylonu alebo ostatných polyamidov 
9403 70 00 Nábytok z plastov 
9503 00 35 Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hra ky z plastov 
9503 00 95 Ostatné z plastov 
9606 21 00 Gombíky z plastov, nepokryté textilným materiálom 

B. Papier a lepenka pod a § 73 ods. 3 písm. b) zákona 

Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

4801 00 00 Novinový papier, v kotú och alebo listoch 

4802 

Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tla  alebo 
na ostatné grafické ú ely a neperforované dierne štítky a dierne pásky, 
v kotú och alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhoko vek 
rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 colného sadzobníka; 
ru ný papier a lepenka 

4804 Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotú och alebo listoch, iné ako 
papier a lepenka položky 4802 alebo 4803 colného sadzobníka 

4805 

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotú och alebo listoch, alej 
nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3 
48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papieroviny, papiera alebo 
lepenky colného sadzobníka 
 
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4805 40 00 Filtra ný 
papier a lepenka  

4806 
Rastlinný pergamen, nepremastite ný papier, pauzovací papier 
a pergamín a ostatné hladené prieh adné alebo priesvitné papiere, 
v kotú och alebo listoch 

4807 00  

Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev 
papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani 
neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotú och alebo listoch 
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Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4811 10 00 Dechtovaný, 
bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka  

4808  
Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), 
krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotú och alebo listoch, 
iné ako papier druhov opísaných v položke 4803 colného sadzobníka 

4809 

Uh ový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo 
pretla ovacie papiere (vrátane natieraných alebo impregnovaného papiera 
na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potla ené 
v kotú och alebo v listoch (hárkoch) 
 
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4809 20 00 
Samokopírovací papier 

4810 

Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom 
alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez 
akéhoko vek alšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu 
zdobené alebo potla ené, v kotú och alebo pravouhlých (vrátane 
štvorcových) listoch, akéhoko vek rozmeru: 

ex 4811 

Papier, lepenka, buni itá vata a pásy splstených buni inových vlákien, 
potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu 
zdobené alebo potla ené, v kotú och alebo pravouhlých (vrátane 
štvorcových) listoch, akéhoko vek rozmeru, iné ako tovar druhov 
opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810 

4811 41 -- Samolepiace: Lepiaci alebo pri navý papier a lepenka 
4811 49 00 -- Ostatné 

4814 Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný 
transparentný papier 

4816 

Uh ový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo 
pretla ovacie papiere (iné ako papier položky 4809 colného sadzobníka), 
rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané 
v škatuliach 

4817 
Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešponden né lístky 
z papiera, alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, 
z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu:  

4820 

Registre, ú tovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky, 
potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky, 
diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviaza e 
(s vo nými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné 
tla ivá, sady papierov poprekladané uh ovými papiermi a ostatné 
papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo 
na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky 

 

4823 

Ostatný papier, lepenka, buni itá vata a pásy splstených buni inových 
vlákien, narezané na ur ité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky 
z papieroviny, papiera, lepenky, buni itej vaty alebo pásov splstených 
buni inových vlákien  
 
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4823 20 00 Filtra ný 
papier a lepenka  
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Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

4901 Tla ené knihy, brožúry, letáky a podobné tla oviny, tiež v jednotlivých 
listoch  

4902 Noviny, asopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný 
materiál  

4903 00 00 Detské obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo ma ovanie  
4904 00 00 Hudobniny, tla ené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované  

4905 Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane 
atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tla ené:  

 

4908 Obtla ky (decalcomanias)  

4909 00 00  
Tla ené alebo ilustrované poštové karty alebo poh adnice; tla ené karty 
s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, 
tiež s obálkami alebo ozdobami  

4910 00 00 Kalendáre akéhoko vek druhu, tla ené, vrátane kalendárov vo forme 
blokov 

4911 Ostatné tla oviny vrátane tla ených obrazov, a fotografií  
 

C. Sklo pod a § 73 ods. 3 písm. c) zákona 

Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

7002 Sklo v gu ô kach (okrem mikrogu ô ok položky 7018), ty iach alebo 
rúrach, nespracované  

 

7003 Liate sklo a valcované sklo, tabu ové alebo v profiloch, tiež s absorp nou, 
reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované 

7004 ahané sklo a fúkané sklo, tabu ové, tiež s absorp nou, reflexnou alebo 
nereflexnou vrstvou, inak však nespracované 

7005 
Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabu ové, tiež 
s absorp nou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však 
nespracované 

7006 00 
Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, 
ryté, v tané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani 
nevybavené ostatnými materiálmi 

7007 Bezpe nostné sklo pozostávajúce z tvrdeného alebo vrstveného skla 
7008 00 Izola né jednotky z nieko kých sklenených tabú  
7009 Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok  

7013 

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, 
toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na 
podobné ú ely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018 colného 
sadzobníka)    

 

7014 00 00 Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015 
colného sadzobníka), opticky neopracované 

7016 

Dlažbové kocky, dosky, tehly, dlaždice, obklada ky a ostatné výrobky z 
lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhov 
používaných na stavebné alebo konštruk né ú ely; sklenené kocky a 
ostatný drobný sklenený tovar, tiež na podložke, na mozaiky alebo 
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Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

podobné ozdobné ú ely; okenné tabu ky vsadené do olova a podobné 
výrobky; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo 
podobných tvaroch 

 

7017 Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so 
stupnicami alebo kalibrovaný 

7018 

Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov alebo 
polodrahokamov 
a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z nich, iné ako 
bižutéria; sklenené o i, iné ako protetické výrobky; sošky a ostatné 
ozdobné predmety zo skla tvarovaného na kahane, iné ako bižutéria; 
sklenené mikrogu ô ky s priemerom nepresahujúcim 1 mm: 

D. Viacvrstvové kombinované materiály pod a § 73 ods. 3 písm. d) zákona 

Kód pod a 
colného 
sadzobníka 

Názov výrobku pod a colného sadzobníka 

ex 4811 

Papier, lepenka, buni itá vata a pásy splstených buni inových vlákien, 
potiahnuté, impregnované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo 
potla ené, v kotú och alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch 
akéhoko vek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803, 
4809 alebo 4810 colného sadzobníka: 

4811 51 00 
4811 59 00 

- Papier a lepenka, potiahnuté, impregnované alebo pokryté plastmi 
(okrem lepidiel): 
-- Bielené, s plošnou hmotnos ou viac ako 150 g/m2  
-- Ostatné 
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