
Príloha č. 1 k VZN č. 5/2023  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

                                       

 

Táto príloha č. 1  k VZN č. 5/2023 je totožná s Prílohou č. 1 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. 

Ministerstva životného prostredia o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. 

Jedná sa o odstránené stavebné materiály, stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré sa 

oddelene zhromažďujú nasledovne :  

 

1) Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné na účely plnenia cieľov podľa 

prílohy č. 3 časti VI. zákona pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať: 

 

a)   podlahové konštrukcie; 

b)   sanitárna technika; 

c)   sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z 

luxfer    (sklobetónu); 

d)   drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami; 

e)   dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov; 

f)   betónové konštrukcie; 

g)   tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky; 

h)   strešné škridle; 

ch)   keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika; 

i)   asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami; 

j)   zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami; 

k)  štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami; 

l)   sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami; 

m)   konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky; 

n)  plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) / okenné profily, podlahové 

krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.; 

o)   plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC; 

p)   penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky; 

q)   minerálna vlna, ktorá neobsahuje nebezpečné látky. 

 

2. Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt: 

 

a)   nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál; 

b)   odstránená asfaltová zmes; 

c)   odstránené stavebné materiály. 

 

3. Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené 

nebezpečnými látkami: 

 

a)   izolačné materiály s obsahom azbestu; 

b)   stavebné materiál s obsahom azbestu; 

c)  sklo, plasty a drevo, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými 

látkami; 

d)   asfaltová zmes - katalógové číslo 17 03 01; 

 

 



 

e)    zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami; 

f)    štrk zo železničného zvršku znečistený nebezpečné látky; 

g)    penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami; 

h)    minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami; 

ch)   iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými 

látkami; 

i)     stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami; 

j)     stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť; 

k)    stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB; 

l)    zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistené 

nebezpečnými látkami; 

m)  iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesí znečistené nebezpečnými  

látkami; 

n)   stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené; 

o)   škvara obsahujúca alebo znečistená nebezpečnými látkami; 

p)  elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. plynové  

lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarovky, kondenzátory obsahujúce PCB, iné 

elektrozariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými kvapalinami); 

q)    chladiace látky a izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení aj s čiastočne  

halogénovými chlór-fluórovými uhľovodíkmi; 

r)  materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky iné ako asfaltové zmesi 

uvedené pod katalógovým číslom 17 03 01; 

s)   stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, dechtové 

oleje alebo fenolové oleje. 

 


