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Prinášame Vám prehľad základných 

kontrolovaných úkonov pre držiteľov odpadu, na 

ktoré sa zameriava kontrola z Okresného úradu 

a Inšpekcie životného prostredia.  

Je dôležité podotknúť, že tento prehľad 

neobsahuje všetky povinnosti firiem 

v odpadovom hospodárstve a že prípadná kontrola 

môže kontrolovať aj iné náležitosti. 

Orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve je: Ministerstvo životného 

prostredia, Inšpekcia životného prostredia, 

Okresný úrad v sídle kraja, Okresný úrad, Slovenská 

obchodná Inšpekcia. Kontrolu môže vykonať aj 

Obec a Orgány štátnej správy v oblasti daní, 

poplatkov a colníctva. 

Držiteľ odpadu: 

1. Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu 

odpadov – ten je uvedený vo vyhláške 

365/2015. 

2. Evidovanie odpadov – evidencia odpadov sa 

vykonáva na Evidenčnom liste odpadov - ELO. 

Evidencia sa robí priebežne a bez 

množstvového limitu. 

3. Kontrola uchovávania evidencie – ELO sa 

nikde nezasiela. Uchováva sa 5 rokov. 

4. Hlásenie o odpadoch – vytvára sa z údajov 

v ELO a hlási sa na tlačive Ohlásenie o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním.  

5. Kontrola ohlasovania ročného hlásenia - 

Ročné ohlásenie sa zasiela na Okresný úrad do 

28. februára za predošlý rok. 

6. Kontrola uchovávania ročného hlásenia – 

Ohlásenie sa uchováva 5 rokov. 

7. Kontrola zmlúv s odberateľmi odpadov a či sa 

odpady odovzdávajú len osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi. 

8. Označenie Skladu odpadov. 

9. Oddelené zhromažďovanie odpadov podľa 

druhu odpadov – odpady je potrebné 

oddeľovať podľa druhov. Napríklad obaly 

s plastov oddelene od papiera a lepenky ... . 

10. Zabezpečenie odpadov  pred ich 

znehodnotením, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom – určené nádoby, 

vyhradené priestory, uzamkýnateľné miesta, 

oplotený a strážený areál. 

11. Kontrola obalov, v ktorých sú nebezpečné 

odpady – napríklad odolnosť voči 

mechanickým a chemickým vplyvom. 

12. Kontrola označovania NO – nebezpečné 

odpady sa označujú Identifikačným listom 

nebezpečných odpadov na nádobe.  

13. Kontrola označovania skladov NO – miesto 

kde sa skladujú nebezpečné odpady je 

potrebné označiť ako Sklad nebezpečných 

odpadov. K tomuto označeniu je potrebné 

priložiť aj Identifikačné listy nebezpečných 

odpadov, ktoré sa v sklade nachádzajú 

a opatrenia v prípade havárie. 

14. Kontrola havarijnej súpravy v sklade NO – tá je 

potrebná podľa množstva a druhu 

skladovaných nebezpečných odpadov. 

15. Kontrola sprievodných listov NO  – pri 

preprave nebezpečných odpadov sa 

potvrdzuje Sprievodný list nebezpečných 

odpadov. 

16. Ohlasovanie Sprievodných listov NO na 

príslušné úrady – Sprievodný list sa zasiela 

príslušným okresným úradom do 10. dňa 

nasledujúceho mesiaca. Uchováva sa 5 rokov. 

17. Kontrola hierarchie odpadového 

hospodárstva – hierarchia má 5 stupňov a ak 

je to možné alebo účelné, musí sa dodržiavať. 

Skládkovanie je na poslednom mieste. 

18. Kontrola recyklovania a zhodnocovania 

odpadov – v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva je potrebné pred zneškodnením 

odpadu poskytnúť odpad na zhodnotenie. 



 

 

19. Kontrola zabezpečovania zneškodňovania 

odpadov – ak nie je možné dodržiavať 

hierarchiu, kontrola sa zameria, či prebehlo 

zneškodnenie odpadov. 

20. Kontrola nakladania s KO – platobný výmer od 

obce za komunálne odpady, resp. zmluva sa 

prenajímateľom priestorov, areálu. 

21. Kontrola nakladania s elektroodpadom – 

skontroluje sa, či boli elektroodpady 

odovzdané oprávnenému subjektu podľa § 38 

zákona. 

22. Kontrola nakladania s použitými batériami 

a akumulátormi – skontroluje sa, či boli 

batérie odovzdané oprávnenému subjektu, 

podľa § 49 zákona. 

23. Kontrola nakladania s opotrebovanými 

pneumatikami – skontroluje sa, či boli 

pneumatiky odovzdané distribútorovi 

pneumatík podľa § 72 zákona. 

24. Kontrola nakladania s odpadovými olejmi – 

skontroluje sa, či boli oleje odovzdané 

oprávnenému subjektu, podľa § 76 zákona. 

25. Kontrola súhlasov potrebných na činnosť – 

skontroluje sa, či držiteľ odpadu disponuje 

všetkými potrebnými súhlasmi na činnosti, 

ktoré vykonáva. 

 

Prajeme príjemnú prácu a nech sa Vám kontroly 

vyhýbajú. 

 

 


