
Druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je prevádzkovateľ DNV ENERGO, a. s. oprávnený 
 
Spôsoby nakladania s odpadmi sú D9, D13, D15. 
 
Neutralizačná stanica  
 

Katalógové 
číslo 
odpadu 

Názov odpadu  Kategória 
odpadu 

01 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického 
spracovania nerudných nerastov  

N 

02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
03 02 04 anorganické prostriedky na ochranu dreva  N 
03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky  N 
05 01 11 odpady z čistenia palív zásadami  N 
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá  N 
06 01 02 kyselina chlorovodíková  N 
06 01 03 kyselina fluorovodíková  N 
06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá  N 
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá  N 
06 01 06 iné kyseliny  N 
06 02 01 hydroxid vápenatý  N 
06 02 03 hydroxid amónny  N 
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný  N 
06 02 05 iné zásady  N 
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy  N 
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13  N 
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy  N 
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy  N 
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy  N 
06 07 04 roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina  N 
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky 

alebo nimi kontaminované  
N 

06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
06 13 01 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu 

dreva a iné biocídy  
N 

06 13 02 použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) N 
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 01 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

07 02 14 odpadové prísady (aditíva)obsahujúce nebezpečné látky N 
07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 



07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 04 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 05 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 06 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 
07 07 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú 
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  

N 

08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku  N 
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky  N 
08 03 16 odpadové leptavé roztoky  N 
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov  N 
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek  N 
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách  N 
09 01 04 roztoky ustaľovačov  N 
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov  N 
09 01 13 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie 

iný ako uvedený v 09 01 06  
N 

10 01 09 kyselina sírová  N 
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky  N 
11 01 05 kyslé moriace roztoky  N 
11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované  N 
11 01 07 alkalické moriace roztoky  N 
11 01 08 kaly z fosfátovania  N 
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky  N 
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 
11 01 15 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné 

látky  
N 

11 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
11 03 02 iné odpady  N 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami  
N 

16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo N 



obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych 
chemikálií  

16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných 
látok alebo obsahujúce nebezpečné  látky  

N 

16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 
alebo obsahujúce nebezpečné látky  

N 

16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov  N 
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky  N 
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú  N 
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami  N 
16 09 01 manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán) N 
16 09 02 chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo 

sodný  
N 

16 09 03 peroxidy,napr.peroxid vodíka  N 
16 09 04 oxidujúce látky inak nešpecifikované  N 
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N 
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky  
N 

18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky  

N 

19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný 
odpad  

N 

19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň 
jeden odpad je označený ako nebezpečný  

N 

19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné 

látky  
N 

19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej 
vody obsahujúce nebezpečné látky  

N 

20 01 14 kyseliny  N 
20 01 15 zásady  N 

 
Katalógové 
číslo 
odpadu 

Názov odpadu  Kategória 
odpadu 

06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13  O 

06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03  O 

07 03 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 
ako uvedené v 07 03 11  

O 

07 04 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 
ako uvedené v 07 04 11  

O 

07 05 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 
ako uvedené v 07 05 11  

O 

07 06 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 
ako uvedené v 07 06 11  

O 

07 07 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 
ako uvedené v 07 07 11  

O 



10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody  O 

10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08  O 

10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09  O 

10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19  O 

10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna  O 

11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09  O 

11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11  O 

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03  O 

16 05 09 
vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06,16 05 07 alebo 16 
05 08  

O 

16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01  O 

16 10 04 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03  O 

18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06  O 

18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05  O 

19 02 03 
predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených 
ako nebezpečné  

O 

19 13 08 
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej 
vody iné ako uvedené v 19 13 07  

O 

 
Aktualizovaný 1.1.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


