
 
 
 

KATALÓG 
 

ŠPECIFIKÁCIA PRE OCEĽOVÝ A LIATINOVÝ 
ODPAD 2. VYDANIE 

 
 

 
 
 
 
Spracoval:  
Dňa: 01.02.2012 Ing. Miroslav  MAJER a kolektív Podpis: 

Schválil: 
Dňa: 01.02.2012 

Ing. Vladimír SOTÁK, generálny riaditeľ  
Ing. Marian KURČÍK, ekonomický riaditeľ  

 



 
 
 

Špecifikácia pre oceľový a liatinový odpad 
1 

OBSAH: 
 
VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE OCEĽOVÝ A LIATINOVÝ ODPAD 
 
Dodacie Podmienky......................................................................................................  2 
Kvalita dodávky............................................................................................................  3 
 
UPRAVENÝ ODPAD 
Druh 04.00 - Liatinový odpad  upravený ..................................................................  6 
Druh 08.00 - Brikety z liatinových triesok ................................................................  7 
Druh 11.00 - Nový ťažký oceľový odpad ................................................................... 8 
Druh 12.01 - Starý ťažký oceľový odpad .................................................................. 9 
Druh 12.03 - Starý ťažký oceľový odpad ................................................................ 10 
Druh 12.04 - Starý ťažký  strihaný oceľový odpad ................................................ 11 
Druh 14.00 - Starý ťažký oceľový odpad ................................................................ 12 
Druh 15.10 - Starý ťažký oceľový odpad ................................................................  13 
Druh 18.00 - Železničný oceľový odpad ..................................................................  14 
Druh 21.01 - Nový ľahký  odpad upravený ............................................................  15 
Druh 27.02 - Starý ľahký  strihaný odpad ............................................................... 16 
Druh 33.00 - Balíky zo starého oceľového odpadu ................................................. 17 
Druh 33.01 - Balíky z nového oceľového odpadu ...................................................  18 
Druh 33.10 - Balíky z nového oceľového odpadu ...................................................  19 
Druh 38.00 - Brikety z oceľových triesok ................................................................ 20 
Druh 71.00 - Starý ťažký oceľový odpad ...............................................................  21 
Druh 76.00 - Trhaný oceľový odpad .......................................................................  22 
 
NEUPRAVENÝ ODPAD 
Druh 06.00 - Liatinový odpad neupravený............................................................... 23 
Druh 10.00 - Nový ťažký oceľový odpad neupravený............................................  24 
Druh 16.00 - Starý ťažký oceľový odpad neupravený............................................ 25 
Druh 21.00 - Nový ľahký odpad neupravený ......................................................... 26 
Druh 27.00 - Starý ľahký odpad neupravený na strihanie a lisovanie.................. 27 
 
PRÍLOHY 
Príloha č.1/1 - Dodací list ........................................................................................... 28 
Príloha č.1/2 - Dodací list ........................................................................................... 29 
Príloha č.2 - Vážny lístok .......................................................................................... 30 
Príloha č. 3 - Potvrdenie o prevzatí šrotu ................................................................ 31 
Príloha č. 4 - Uzavreté nádoby ...................................................................................32 
Príloha č. 5 - Rádioaktívny materiál vyskytujúci sa v šrote ................................... 33 
Príloha č. 6/1 - Záznam o predruhovaní dodávky s fotodokumentáciou .............. 34 
Príloha č. 6/2 - Záznam o predruhovaní dodávky s fotodokumentáciou .............. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Špecifikácia pre oceľový a liatinový odpad 
2 

VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE OCEĽOVÝ A LIATINOVÝ ODPAD 
 

A. DODACIE PODMIENKY, 
 
1. Odpad dodávaný  podľa Zmluvy bude dopravovaný železničnou dopravou (vagónmi), 

alebo cestnou dopravou (autami). 
Dodacie podmienky sú dohodnuté:  
a) pre dodávky železničnou dopravou – DAP  Železiarne Podbrezová a.s., stanica               
                                                                určenia Podbrezová vl. vlečka 142935  
                                                                podľa  INCOTERMS 2010 

 
b) pre dodávky automobilovou dopravou – DAP  Železiarne Podbrezová a.s., 
 miesto určenia:  
                                                                                       - šrotové pole – oceliareň 
                                                                                       - šrotové pole - PIESOK 

 
 

2. Ak bude dodávka vlakom úradne vážená v stanici odoslania, hmotnostné rozdiely do 200 
kg u dvojosových a do 400 kg u štvorosových železničných vagónov, zistené úradným 
vážením u kupujúceho, nebudú predmetom reklamácie predávajúceho. Rozdiely idú na 
vrub nepresnosti váženia pri odosielaní a preberaní odpadu. V prípade vyšších váhových 
rozdielov bude zamestnancami vstupnej kontroly a Železničnej stanice  Podbrezová 
spísaná komerčná zápisnica o chýbajúcom odpade, na základe ktorej si bude predávajúci 
uplatňovať náhradu škody u „prepravcu“. Komerčná zápisnica bude predávajúcemu 
odoslaná do dvoch dní od jej spísania. 

 
3. Odpad nakladať len do vyčistených vagónov. V prípade znečistenia vagónovej zásielky 

zeminou (nekovovými materiálmi ), znečistený vagón bude odvážený a po vyčistení 
znova prevážený. Zistený rozdiel ( znečistenie ) bude odpočítaný od hmotnosti dodávky 
a dokumentovaný vážnymi lístkami priloženými k „POTVRDENIU O PREVZATÍ“ 
(ďalej len „POP“). Poplatok za vyčistenie vagóna, plus práca pracovníka, bude 
účtovaný predávajúcemu pri znečistení ≥ 500kg dohodnutou sumou v rámcovej 
kúpnej zmluve. (Znečistenie je dokladované fotodokumentáciou) 

 
4. Predávajúci je povinný dodržiavať stanovený čas na preberanie odpadu z nákladných 

automobilov v pracovnom týždni podľa odovzdanej informácii z oddelenia nákupu šrotu. 
Predávajúci je povinný pri dodávke odpadu nákladným autom dodať 2 x originál dodací 
list, (viď. vzor) na ktorom budú povinne vypísané údaje: 
–    číslo dodacieho listu 
− číslo RKZ  (rámcovej kúpnej zmluvy) 
− názov dodávateľa a odosielateľa 
− avizovaný druh odpadu 
− katalógové číslo odpadu  
− meno vodiča, ktorý s vozidlom vstupuje do ŽP a.s.(čitateľne),  podpis 

(Dodací list príloha č.1) 
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5. Stojné poplatky, ktoré účtuje Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. za 
pozastavené vozne, môžu byť účtované predávajúcemu za nasledovných okolností: 

                                                                    
    a) Oceľový a liatinový odpad nebude spĺňať špecifikáciu. 
       b) Zásielka nebude obsahovať presnú, alebo úplnú dokumentáciu.                                                    
      c) Zásielka nebude správne načasovaná v súlade odsúhlaseného harmonogramu   
           dodávok - plánu 
       d) Zásielka bude odstavená do priestoru pre vykonanie komisionálnej prebierky. 
 
6. Kupujúci a predávajúci uznávajú pri dodávke vlakom, aj automobilom len úradnú 

váhu v stanici určenia uvedenú v „POP“. Súčasťou „POP“ bude potvrdenie 
o úradnom vážení – vážny lístok.(Príloha č.2,3) 

 
 
 
 

B. KVALITA  DODÁVKY 
 
1. Predávajúci sa zaväzuje odpredať kupujúcemu oceľový a liatinový odpad vyhovujúci 

vyhláške MŽP SR  č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
upravený, neupravený a pretriedený, v kvalite podľa Katalógu pre oceľový 
a liatinový odpad a STN 420030 nelegovaný, trieda odpadu 001.  Z tejto normy neplatí 
tab. č. 4 a č. 5 "Druhy oceľového a liatinového odpadu", platia druhy uvedené v mesačnej 
KZ.  

 
2. V žiadnej dodávke  vykupovaného šrotu sa nebude akceptovať „uzavretá nádoba“. 

Ak sa v celom vagóne bude nachádzať jediná uzavretá nádoba, celý vagón môže byť 
zamietnutý. 
Akýkoľvek prvok šrotu schopný udržať plyn(vrátane vzduchu) alebo tekutinu pod tlakom, 
predstavuje riziko explózie a je považovaný za „uzavretú nádobu“ .Za uzavretú nádobu sa 
bude považovať  časť potrubia uzavretého na oboch koncoch, hydraulické valce, hasiace 
prístroje, atď. Všetky tieto prvky je potrebné rozrezať na polovicu. 

 
3.   Dodávka nesmie obsahovať rádioaktívny materiál. 
       (Príloha č. 4) 
 
4.   Dodávka nesmie  obsahovať chemikálie, chemické substancie alebo odpad ktorý je   
      klasifikovaný, ako nebezpečný. 
 
5.   Dodávka nesmie obsahovať oceľový odpad nadmerne  skorodovaný. 
 
6.   Dodávka nesmie obsahovať (obsahovať môže len nepatrné množstvo) množstvo nečistôt,  
      mazív a olejov. Nesmie obsahovať nekovový materiál ako drevo, betón, gumené  
      pneumatiky, žiaruvzdorný materiál a pod.  
 
7.  Dodávka nesmie obsahovať mosadz, meď, cín a  iné neželezné prímesi. 
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8.   Dodávka nesmie obsahovať olovo v kovovej forme,( olovené plechy či dosky). 
 
9.   Ostatné prímesi musia spĺňať predpísané limity uvedené pre každú komoditu. 
 
10. Železný šrot musí byť spracovaný v takej forme aby bolo možné zabezpečiť manipuláciu 
      magnetom resp. drapákom ako kompaktnú vsádzku do“ košov“. 
 
11.  Zvitky akéhokoľvek druhu musia byť bezpečne spojené, tak aby bolo nimi možné  
       manipulovať pomocou magnetu alebo drapáka. Váhový limit jedného zvitku nesmie  
       prekročiť 1,5 tony. 
 
12.  Šrot nesmie obsahovať trosku, okoviny, zostatky  z obrusovania alebo pílenia. 
 
13.  Vagóny, alebo nákladné autá môžu byť okamžite zamietnuté v prípade, ak sa zistí , že sa   
       vo vagóne /nákladnom aute v hornej časti nachádza akceptovateľný materiál  
       a neakceptovateľný materiál je uložený pod nim. 
 
14.  V dodávkach musí byť dodržané  požadované chemické zloženie. 
 
 
V prípade nedodržania hore uvedených bodov: 
 

Kupujúci odpad nie je povinný prebrať, resp. môže prebrať so súhlasom 
predávajúceho na  Šrotové pole Piesok, kde sa predmetná zásielka pretriedi na náklady 
predávajúceho a znečistenie bude odpísané z hmotnosti zásielky.  

  
a) Náklady na pretriedenie dvojosového  a štvorosového vagóna sú dohodnuté v  RKZ. 
b) Výbušné látky, tlakové nádoby, budú za prítomnosti zamestnanca SGS Slovakia s.r.o. 

zdokumentované. o ich výskyte bude spísaná zápisnica, ktorá bude zaslaná 
predávajúcemu. V zmysle smernice „Manipulácia, skladovanie a likvidácia výbušnín 
a tlakových nádob“, vydanej kupujúcim, bude vykonaná ich likvidácia. 

c) Všetky náklady spojené s vytrieďovaním a likvidáciou nežiaducich súčastí odpadu sa 
predávajúci   zaväzuje kupujúcemu uhradiť do lehoty splatnosti dohodnutej v RKZ. 

d) V prípade, že sa odpad nepreberie, všetky náklady súvisiace s prepravou a vrátením 
odpadu znáša predávajúci. 

 
4.    Pri pre klasifikácii tavieb z dôvodu zvýšeného obsahu nežiaducich prvkov (Cu, Sn, P   
       a pod.) pri výrobe ocele v chemickej analýze tavby , je kupujúci oprávnený postihnúť   
       predávajúceho, zastavením  dodávky a uplatniť voči predávajúcemu náhradu vzniknutej  
       škody, ak sa preukázateľne jedná o ucelenú dodávku na HŠP a PŠP pre kompletnú   
       vsádzku od jedného dodávateľa. 
 

V jednotlivých dodávkach vagónmi resp. automobilmi musí byť naložený buď 
upravený alebo neupravený druh odpadu  (zmiešanie je neprípustné)! 
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7.   Pri dodávkach vojenského odpadu musí byť priložené potvrdenie :      
- originál potvrdenie pyrotechnika o nezávadnosti odpadu, s čitateľne uvedeným 
evidenčným číslom pyrotechnického preukazu, v ktorom bude presná špecifikácia 
dodávaného odpadu ( nábojnice, granáty...). 
Prehlásenia priložiť: - u vagónových zásielok k nákladnému listu 

                                        - u automobilových dodávok k dodaciemu listu. 
                                    

Bez priloženého originálu prehlásenia o nezávadnosti odpadu kupujúci nie je povinný 
zásielku prevziať. 
             
8.    Dodávka liatinového odpadu (nesmie byť pomiešaná s oceľovým odpadom) musí byť
 výhradne  v samostatnom ložnom priestore dopravného prostriedku.  

V prípade nedodržania uvedenej požiadavky dodávka nebude prevzatá, resp. bude 
prevzatá so súhlasom predávajúceho na pretriedenie na prevádzku  Šrotové pole Piesok 
na náklady predávajúceho. 

                 
9.    Ak uvedený druh na nákladných listoch ( ložných a dodacích listoch) nebude súhlasiť     
        so skutočnou  dodávkou, platí bod č. 10.  
                   
10.  Kvalita a zatriedenie dodávok odpadu bude posudzovaná zamestnancami vstupnej 

kontroly  kupujúceho a nezávislou kontrolnou organizáciou SGS Slovakia s.r.o. 
Výsledok tejto kontroly potvrdený SGS bude akceptovaný predávajúcim aj 
kupujúcim. Informácie a potrebnú dokumentáciu  o predruhovaní odpadu si môže 
predávajúci vyžiadať u zamestnanca nezávislej kontrolnej organizácie  
SGS Slovakia s.r.o., tel.: 048/6451653, fax: 048/6451655. (Príloha č. 5,6) 

 
11.  Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci má právo vykonať kontrolu, resp. atestáciu 

kvality odpadu určeného pre Kupujúceho pred jeho expedíciou v mieste jeho 
nakládky, o čom Predávajúceho vopred upozorní. 
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DRUH  04.00   -    LIATINOVÝ ODPAD  UPRAVENÝ 

 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť ťažký, čistý šrot nezaolejovaný,  upravený  do  kusov  tak, aby vyhovoval 
pre kompaktnú vsádzku. 
Hmotnosť jedného kusa liatiny max. 1 500 kg 
Materiál môže obsahovať drvené obrábacie stroje, liatinové radiátory, vodovodné ventily 
bez ložiskových a tesniacich puzdier. 
 
Maximálny rozmer:  ≤  0,7 x 0,5 x 0,5     [ m ] 
 
Sypná hmotnosť: minimálne 1000  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  40 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  20 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,10 
Síra S 0,05 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 2,40 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať  uzavreté ložiskové domčeky, žiadne mosadzné a bronzové puzdra. 
Žiadne prevodovky, diferenciály ( iba ak prerezané na polovicu) 
Brzdové špalky  dodané  len po dohode samostatne naložené. 
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        DRUH  08.00   -  BRIKETY Z LIATINOVÝCH  TRIESOK 
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť  čistý,  nezaolejovaný,  upravený  do  kusov - brikiet  tak, aby vyhovoval 
pre kompaktnú vsádzku. 
 
Maximálny rozmer:  ≤  0,3  [ m ] 
 
Sypná hmotnosť: minimálne 1000  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  40 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  20 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,10 
Síra S 0,05 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 2,40 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať  oleje, emulzie, mastnoty. 
Brikety musia byť kompaktné nesmú sa rozpadávať pri manipulácii. 
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          DRUH  11.00  -  NOVÝ ŤAŽKÝ OCEĽOVÝ ODPAD 
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť z nového odpadu ťažký, čistý  šrot bez obsahu zliatin. Materiál strihaný 
alebo pálený môže obsahovať výpalky z plechov, profily, uholníky, žľaby, plochú oceľ, bočné 
rámy, nosníky a šrot z rúr.  
 
Maximálny rozmer: ≤  1,5 x 0,5 x 0,5    [ m ] 

Minimálna hrúbka:  ≥  3  [mm] 

Sypná hmotnosť: minimálne 800  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  40 ton 

                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  20 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,15 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,30 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať šrot z automobilov a ( alebo) poľnohospodárskych zariadení.  
Nesmie obsahovať mangánovú oceľ. 
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          DRUH  12.01   -    STARÝ ŤAŽKÝ OCEĽOVÝ ODPAD 
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť ťažký, čistý šrot s nízkym obsahom zliatin, alebo šrot z tvárneho železa 
narezaný, strihaný  do  kusov  tak, aby vyhovoval pre kompaktnú vsádzku. Materiál môže 
obsahovať narezané a pálené ťažké konštrukcie, rúry, ťažké kostry nákladných áut, starý 
odpad lán zviazaný do kruhov o priemere max. 700 mm.  
V dodávke je prípustných maximálne   5 % materiál tenší ako 4 mm. 
 
Maximálny rozmer:   ≤  1,5 x 0,5 x 0,5    [ m ] 
Minimálna hrúbka:    ≥  4 [mm],        Maximálna hrúbka:    <  6 [mm] 
Sypná hmotnosť: minimálne 800  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  38 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es     -  19 ton 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať liatinu, liatinové rúry, hriadele a (alebo) ložiskové domčeky. Žiadne oceľové 
resp. liatinové triesky. Žiadny lakovaný materiál ako: pocínovaný plech, smaltovaný plech, atď. 
Žiadne elektrické zariadenia ako: motor, transformátor, elektrické spínacie pohony, atď. 
Žiadne prevodovky, diferenciály ( iba ak prerezané na polovicu), elektrické rozvodové skrine. 
Žiadne drôtené laná ( iba ak narezané na 1,5  m dĺžku). 
Nesmie obsahovať mangánovú oceľ. 
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          DRUH  12.03   -    STARÝ ŤAŽKÝ OCEĽOVÝ ODPAD 
 

 
OPIS: 
Ťažký, čistý šrot s nízkym obsahom zliatin, alebo šrot z tvárneho železa narezaný, strihaný   
do  kusov  tak, aby vyhovoval pre kompaktnú vsádzku. Materiál môže obsahovať narezané a 
pálené ťažké konštrukcie, rúry, plechy, roxory, ťažké kostry nákladných áut, starý odpad lán 
zviazaný do kruhov o priemere max. 700 mm. 
V dodávke je prípustných maximálne   5 % hmotnosti roxorov. 
V dodávke je prípustných maximálne   5 % materiál tenší ako 6 mm. 
 
Maximálny rozmer:   ≤  1,5 x 0,5 x 0,5  [ m ] 
Minimálna hrúbka:   ≥  6 [mm] 
Sypná  hmotnosť: minimálne 800  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  38 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  19 ton 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať liatinu, liatinové rúry, hriadele a ( alebo) ložiskové domčeky. Žiadne 
oceľové resp. liatinové triesky. Žiadny lakovaný materiál ako: pocínovaný plech,  atď. 
Žiadne elektrické zariadenia ako: motor, transformátor, elektrické spínacie pohony, atď. 
Žiadne prevodovky, diferenciály ( iba ak prerezané na polovicu), elektrické rozvodové skrine. 
Žiadne drôtené laná ( iba ak narezané na 1,5  m dĺžku).  
Nesmie obsahovať mangánovú oceľ 
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          DRUH  12.04  - STARÝ ŤAŽKÝ STRIHANÝ  OCEĽOVÝ  ODPAD 
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť ťažký, čistý šrot s nízkym obsahom zliatin, alebo šrot z tvárneho železa 
narezaný  do  kusov  tak, aby vyhovoval pre kompaktnú vsádzku. Materiál môže obsahovať 
strihané ťažké konštrukcie, rúry, plechy, roxory, ťažké kostry nákladných áut,  
S jedným kritériom uvedeného druhu je min. hmotnosť vagóna 44 ton. 
 
Maximálny rozmer:  ≤  0,6 x 0,5 x 0,5   [ m ] 
Minimálna hrúbka:   ≥ 1  [mm],           Maximálna hrúbka:  <  6  [mm] 
Sypná hmotnosť: minimálne 450  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   - 40 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  20 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,27 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,20 
Vanád V 0,10 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať liatinu, liatinové rúry, hriadele a ( alebo) ložiskové domčeky a mangánovú 
oceľ. Žiadne oceľové resp. liatinové triesky. Žiadny lakovaný materiál ako: pocínovaný plech, 
smaltovaný plech, atď. 
Žiadne elektrické zariadenia ako: motor, transformátor, elektrické spínacie pohony, atď. 
Žiadne prevodovky, diferenciály ( iba ak prerezané na polovicu), elektrické rozvodové skrine.  
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          DRUH  14.00   -    STARÝ  ŤAŽKÝ  OCEĽOVÝ  ODPAD 
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť ťažký, čistý šrot s nízkym obsahom zliatin, alebo šrot z tvárneho železa 
narezaný  do  kusov  tak, aby vyhovoval pre kompaktnú vsádzku. Materiál môže obsahovať 
strihané a pálené ťažké konštrukcie, rúry, roxory, ťažké kostry nákladných áut, starý odpad 
lán zviazaný do kruhov o priemere max. 700  mm. 
Môže obsahovať max. 25 % starý plech  < 4  mm 
 
Maximálny rozmer: ≤  1,5 x 0,5 x 0,5  [ m ] 
Minimálna hrúbka:  ≥   4  [mm],                Maximálna hrúbka:    <  6  [mm] 
Sypná hmotnosť: minimálne 500  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  40 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  20 ton 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,27 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,20 
Vanád V 0,10 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať liatinu, liatinové rúry, hriadele a ( alebo) ložiskové domčeky. Žiadne oceľové 
resp. liatinové triesky. Žiadny lakovaný materiál ako: pocínovaný plech, smaltovaný plech, atď. 
Žiadne elektrické zariadenia ako: motor, transformátor, elektrické spínacie pohony, atď. 
Žiadne prevodovky, diferenciály ( iba ak prerezané na polovicu), elektrické rozvodové skrine. 
Žiadne drôtené laná ( iba ak narezané na 1,5  m dĺžku). 
Nesmie obsahovať mangánovú oceľ. 
 



 
 
 

Špecifikácia pre oceľový a liatinový odpad 
13 

          DRUH  15.10   -    STARÝ ŤAŽKÝ OCEĽOVÝ ODPAD  
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť ťažký, čistý šrot s nízkym obsahom zliatin, alebo šrot z tvárneho železa 
narezaný  do  kusov  tak, aby vyhovoval pre kompaktnú vsádzku. Materiál môže obsahovať 
narezané a pálené koľajnice všetkých druhov a  konštrukcie, rúry, hajcmany a plechy nad 
hrúbku 10 mm. 
 
Maximálny rozmer:       ≤  1,5 x 0,5 x 0,5  [ m ] 
Minimálna hrúbka:     nad 10  [mm]        [ ≥ 10 mm] 
Minimálna hrúbka: nie je podmienkou  u koľajníc všetkých druhov. 
Sypná hmotnosť: minimálne 1 500  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  50 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  25 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,20 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať liatinu, liatinové rúry, ložiskové puzdra.  
Nesmie obsahovať mangánový materiál. 
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          DRUH  18.00   -    ŽELEZNIČNÝ  OCEĽOVÝ ODPAD  
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť čistý, ťažký,  šrot  vytvorený rozrezanými železničnými vozňami a inými 
predmetmi železničnej prepravy. Môžu tu byť zahrnuté bočnice vozňov, klince, podporné plechy, 
matice, skrutky, koľajničné spojky,  kĺby, nápravy ( kolesá môžu byť ponechané na nápravách 
v prípade, že osi náprav sú rozrezané na polovicu, demontované ložiskové puzdra). Šrot je nutné 
narezať a uložiť na plochu tak,  aby bola zabezpečená  jednoduchá manipulácia pri vykládke. 
V dodávke je prípustných maximálne   10 % materiálu  tenší ako 6 mm, ktorý musí byť 
identifikovaný ako súčasť železničného vozňa. 
 
Maximálny rozmer:  ≤  1,5 x 0,5 x 0,5  [ m ] 
Minimálna hrúbka:   ≥  6 [mm] 
Sypná hmotnosť: minimálne 1000  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  40 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  20 ton 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,05 
Síra S 0,05 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,10 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať liatinu, ložiská, puzdrá a ( alebo) ložiskové zostavy. Nesmie obsahovať 
mangánový materiál. 
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         DRUH  21.01   -   NOVÝ  ĽAHKÝ ODPAD UPRAVENÝ 
 

 
 
OPIS: 
Šrot z nových čiernych, lakovaných alebo pozinkovaných oceľových plechov, nových 
automobilových karosérii, ústrižkov alebo kusov, výseky, odpad z razenia lisovania, klince, 
vsádzky schopný. 
 
Maximálny rozmer:  ≤ 1,5  x 0,5 x 0,5   [ m ]           
Maximálna  hrúbka:    <  3 [mm] 
Sypná hmotnosť: minimálne  500 [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas  - 25 ton  
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es   - 15 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,025 
Síra S 0,025 
Meď Cu 0,10 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,01 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0,30 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Materiál nesmie byť pokovovaný, smaltovaný, nesmie obsahovať časti starých automobilových 
karosérii  nárazníkov. Nesmie obsahovať chemicky znečistený a pocínovaný  materiál.  
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          DRUH  27.02   -   STARÝ ĽAHKÝ  STRIHANÝ  ODPAD  
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť strihaný, čistý šrot s nízkym obsahom zliatin, alebo šrot z tvárneho železa, 
plechov,  narezaný , nastrihaný  tak, aby vyhovoval pre kompaktnú vsádzku.  
 
Maximálny rozmer:  ≤ 0,6 x 0,5 x 0,5  [ m ] 
Maximálna hrúbka:   <  4  [mm] 
Sypná hmotnosť: minimálne 400  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -   30 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -   15 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,04 
Síra S 0,04 
Meď Cu 0,30 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,20 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,025 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať liatinu , liatinové rúry, hriadele a (alebo)  ložiskové domčeky. Žiadne 
oceľové alebo liatinové triesky. Žiadny  materiál ako: pocínovaný plech, po olovený plech, 
smaltovaný plech, atď. Žiadne elektrické zariadenia  ako: motor, transformátor, elektrické 
spínacie pohony, vodiče, atď. 
Žiadne prevodovky, diferenciály ( iba ak prerezané na polovicu), elektrické rozvodové skrine. 
Nesmie obsahovať prebytočné oleje a mazivá. 
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         DRUH  33.00   -   BALÍKY ZO  STARÉHO  OCEĽOVÉHO  ODPADU 
 

 
 
OPIS: 
Šrot zo starých  oceľových plechov, ústrižkov, pletiva alebo iných  kusov, stlačený do 
veľkosti vsádzaných balíkov s váhou cca 800 kg/m3. 

  
Maximálny rozmer:   ≤  0,8  x 0,8 x  max 0,8  [ m ]     
  
Sypná hmotnosť: minimálne 800  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -   50 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -   25 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,025 
Síra S 0,025 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,1 
Molybdén Mo 0,01 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0,3 

Kremík Si 0,5 
 
Obmedzenia: 
Materiál nesmie obsahovať chemicky znečistený materiál, oceľové resp. liatinové špóny, 
pocínovaný, po olovený  materiál a iné nežiaduce prvky. 
Dodávka  možná len po odsúhlasení a  naložená v samostatnom nákladnom  priestore. 
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          DRUH  33.01   -    BALÍKY Z NOVÉHO OCEĽOVÉHO  ODPADU 
 

 
 
OPIS: 
Šrot z nových čiernych, lakovaných alebo pozinkovaných oceľových plechov, ústrižkov alebo 
kusov, stlačený do veľkosti vsádzaných balíkov s váhou cca 800 kg/m3. 

  
Maximálny rozmer:   ≤  1,2  x 0,8 x 0,8        [ m ]     
  
Sypná hmotnosť: minimálne 800  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -   50 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -   25 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,025 
Síra S 0,025 
Meď Cu 0,10 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,01 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0,30 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Materiál nesmie byť pokovovaný, smaltovaný, nesmie obsahovať časti starých 
automobilových karosérii  nárazníkov. Nesmie obsahovať chemicky znečistený materiál.  
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          DRUH  33.10   -    BALÍKY Z NOVÉHO OCEĽOVÉHO  ODPADU 
 

 
 
OPIS: 
Šrot z nových čiernych, lakovaných alebo pozinkovaných oceľových plechov, ústrižkov alebo 
kusov, stlačený do veľkosti vsádzaných balíkov s váhou cca 800 kg/m3. 

  
Maximálny rozmer:     ≤  0,6 x 0,6 x 0,6   [ m ] 
 
Sypná hmotnosť: minimálne  800  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   - 50 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    - 25 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,025 
Síra S 0,025 
Meď Cu 0,10 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,01 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0,30 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Materiál nesmie byť pokovovaný, smaltovaný, nesmie obsahovať časti starých 
automobilových karosérii  nárazníkov. Nesmie obsahovať chemicky znečistený materiál.  
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          DRUH  38.00   -   BRIKETY Z OCEĽOVÝCH TRIESOK 
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť čistý,  nezaolejovaný,  upravený  do  kusov - brikiet  tak, aby vyhovoval 
pre kompaktnú vsádzku. 
 
Maximálny rozmer:  ≤  0,3  [ m ] 
 
Sypná hmotnosť: minimálne 1000  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  40 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  20 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,05 
Síra S 0,05 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 2,40 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať  oleje, emulzie, mastnoty. 
Brikety musia byť kompaktné nesmú sa rozpadávať pri manipulácii. 
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          DRUH  71.00   -   STARÝ ŤAŽKÝ OCEĽOVÝ ODPAD KUPOL 
 

 
 
OPIS: 
Materiál musí byť ťažký, čistý šrot s nízkym obsahom zliatin, alebo šrot z tvárneho železa 
narezaný  do  kusov  tak, aby vyhovoval pre kompaktnú vsádzku. Materiál môže obsahovať 
narezané a pálené koľajnice všetkých druhov a  konštrukcie, rúry, plechy nad hrúbku 10 mm. 
 
Maximálny rozmer:    ≤ 0,5 x 0,3 x 0,2  [ m ] 
 
Minimálna hrúbka:     ≥ 6 [mm] 
 
Sypná  hmotnosť: minimálne 1000  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  50 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  25 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,20 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať drôty, laná, nie je dovolený pokovovaný a smaltovaný odpad.  
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         DRUH  76.00   -     TRHANÝ  OCEĽOVÝ ODPAD 
 

 
 
 
OPIS: 
Oceľový šrot vytvorený stlačením a trhaním automobilových karosérií, rôznorodého šrotu 
z plechov a konštrukcii. Materiál  musí byť možné separovať drapákom a (alebo) magnetom.  
 
Maximálny rozmer:   Nie je predpísaný             
 
Sypná hmotnosť: minimálne 900  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  52 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  25 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,05 
Síra S 0,05 
Meď Cu 0,23 
Nikel Ni 0,15 

Chróm Cr 0,11 
Molybdén Mo 0,015 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0,015 

Kremík Si 0,30 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať znečistenie, gumu, medené drôty a (alebo) iné nekovové materiály a 
podobné prímesi.(oceľové a liatinové triesky, trosky, brúsne kaly a pod.) 
 
 
 
.  
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          DRUH  06.00   -   LIATINOVÝ ODPAD  NEUPRAVENÝ 
 

 
 
OPIS: 
Neupravený materiál musí byť ťažký, čistý šrot nezaolejovaný. Hmotnosť jedného kusa 
liatiny max. 15  000 kg. 
Materiál môže obsahovať rámy obrábacích strojov a technologických zariadení, radiátorové 
články, rúry obaly z prevodoviek a elektromotorov, vence ozubených kolies. 
 
Maximálny rozmer:    >  0,7 x 0,5 x 0,5   [ m ] 
 
Sypná  hmotnosť: minimálne 1000   [ kg.m-3   ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -   40 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -   20 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,10 
Síra S 0,05 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 2,40 
 
Obmedzenia: 
Znečistenie sa odčíta z hmotnosti dodávky. 
Žiadne prevodovky, diferenciály s olejovými  náplňami. 
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          DRUH  10.00  -  NOVÝ ŤAŽKÝ OCEĽOVÝ ODPAD NEUPRAVENÝ 
 

 
 
OPIS: 
Šrot z nových čiernych  oceľových plechov, šrot bez obsahu zliatin, krátke zmätky ingotov, 
odpad z valcovní, odpad z rúrok, zvitky lán, nový kusový odpad.                                                                
Materiál musí byť vyložiteľný a  separovateľný pomocou magnetu. 
 
Maximálny rozmer:    od    1,5   -   5,0    [ m ] 

Minimálna hrúbka:   ≥   3  [mm] 

Sypná hmotnosť: minimálne 500  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   - 40 ton 

                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    - 35 ton 

 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,15 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,30 
 
Obmedzenia: 
Nesmie obsahovať časti starých automobilových karosérií a nárazníkov, ako aj chemicky 
viazaný materiál.  
Nesmie obsahovať mangánovú oceľ.  
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         DRUH  16.00  -  STARÝ  ŤAŽKÝ  OCEĽOVÝ  ODPAD  NEUPRAVENÝ 
 

 
 
OPIS: 
Veľkokusý  odpad, časti strojov a technologických zariadení, časti dopravných prostriedkov 
Materiál musí byť separovateľný pomocou magnetu alebo drapáku. 
 
Maximálny hmotnosť jedného kusa: 3000 kg 

Maximálna dĺžka:  5   [ m ] 

Minimálna hrúbka:  ≥  4 mm 

Sypná hmotnosť: minimálne 500  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   - 30 ton 

                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    - 15 ton 

 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,03 
Síra S 0,03 
Meď Cu 0,25 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,02 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia:  
Nesmie obsahovať liatinu, ložiská, puzdrá a (alebo) ložiskové zostavy.  
Nesmie obsahovať mangánový materiál. 
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          DRUH  21.00   -   NOVÝ  ĽAHKÝ  ODPAD  NEUPRAVENÝ 
 

 
 
OPIS: 
Šrot vhodný na lisovanie z nových čiernych, lakovaných alebo pozinkovaných oceľových 
plechov, nových automobilových karosérii, ústrižkov alebo kusov, zvitky podľa dohody. 
Oceľové pásy vo zvitkoch do max. hmotnosti 1 200 kg. 
 
Maximálny rozmer:   >  1,5  x 0,5 x 0,5   [ m ]           
 
Maximálna  hrúbka:    <  3 [mm] 
 
Sypná hmotnosť: minimálne  500  [ kg.m-3 ] 

 
Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas  - 25 ton  
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es   - 15 ton 
 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,025 
Síra S 0,025 
Meď Cu 0,10 
Nikel Ni 0,05 

Chróm Cr 0,10 
Molybdén Mo 0,01 

Cín Sn 0,01 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0,30 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Materiál nesmie byť pokovovaný, smaltovaný, nesmie obsahovať časti starých 
automobilových karosérii  nárazníkov. Nesmie obsahovať chemicky znečistený a pocínovaný  
materiál.  
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        DRUH  27.00   -  STARÝ  ĽAHKÝ  ODPAD   
                                     NEUPRAVENÝ  NA  STRIHANIE  A LISOVANIE 
 

 
 
OPIS: 
Šrot zo starých čiernych, lakovaných, alebo pozinkovaných oceľových plechov, staré 
karosérie z vozidiel a časti automobilov na strihanie a lisovanie. 
Pripúšťa sa oceľový odpad s bežnou povrchovou úpravou nátery laky a pod.  
 
Maximálny rozmer:  ≥ 1,5 x 0,5 x 0,5   [ m ] 
Maximálna hrúbka: <  4  [mm] 
Sypná hmotnosť: minimálne 200  [ kg.m-3 ] 

Minimálna hmotnosť vozňa: a) štvornápravový vysokostenný Eas   -  20 ton 
                                                  b) dvojnápravový vysokostenný  Es    -  10 ton 
Chemické zloženie: 

Chemický prvok Značka Maximálny  % obsah 
Fosfor P 0,04 
Síra S 0,04 
Meď Cu 0,30 
Nikel Ni 0,10 

Chróm Cr 0,20 
Molybdén Mo 0,02 

Cín Sn 0,025 
Vanád V 0,01 
Zinok Zn 0 

Kremík Si 0,50 
 
Obmedzenia: 
Nesmie byť nadmerne skorodovaný a musí byť bez prímesí olejov a mazív. 
Nie sú povolené nádoby od dechtu, asfaltu a kyselín, uzavreté sudy, tlakové nádoby, nádoby 
z farieb nie je dovolené znečistenia neželeznými kovmi. 
Neškodlivé nečistoty sa odčítajú z hmotnosti dodávky. 
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      DODACÍ   LIST č.   ...................  

 
DODÁVATEĽ:                                                                    RKZ č.  
 
ODOSIELATEĽ:  
 
ODBERATEĽ: ŽP a.s. Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

 
Pol. 

 
Dátum 
 

EČ  - vozidla   Avizovaný 
druh 
odpadu   

Prevzatý 
druh 
odpadu     

Katalógové 
číslo 
odpadu 

Podpis a pečiatka 
vstupnej kontroly 

ORK-TK EČ  - prívesu 

1.  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

2.  
 

     

             
........................................................................................................ 
Meno vodiča, ktorý s vozidlom vstupuje do ŽP a.s. (čitateľne)  
 
 
                                                                                                       ............................................... 
                                                                                                             Odovzdal  - podpis  
 

 
      DODACÍ   LIST č.   ...................  

 
DODÁVATEĽ:                                                                    RKZ č.  
 
ODOSIELATEĽ:  
 
ODBERATEĽ: ŽP a.s. Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

 
Pol. 

 
Dátum 
 

EČ  - vozidla   Avizovaný 
druh 
odpadu   

Prevzatý 
druh 
odpadu     

Katalógové 
číslo 
odpadu 

Podpis a pečiatka 
vstupnej kontroly 

ORK-TK EČ  - prívesu 

1.  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

2.  
 

     

             
........................................................................................................ 
Meno vodiča, ktorý s vozidlom vstupuje do ŽP a.s. (čitateľne)  
 
 
                                                                                                       ............................................... 
                                                                                                             Odovzdal  - podpis  
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Rádioaktívne materiály vyskytujúce sa v železnom šrote   Príloha č.5 

Špecifikácia pre oceľový a liatinový odpad 

33 
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