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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

z 27. februára  2004,

kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o spra cú va ní sta rých vo zi diel
a o nie ktorých po žia dav kách na vý ro bu vo zi diel

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub -
li ky pod ¾a § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zá ko na
č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 24/2004 Z. z. (ïa lej
len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

To u to vy hláš kou sa usta no vu jú po dro bnos ti 
a) o po žia dav kách na za ria de nie na spra co va nie sta -

rých vo zi diel (ïa lej len „spra co va te¾ ské za ria de nie“)
a na za ria de nie na zber sta rých vo zi diel,

b) o ve de ní do ku men tá cie o sta rých vo zid lách umies t -
ne ných na ur če nom par ko vi sku,

c) o pod mien kach na kla da nia so sta rý mi vo zid la mi pri
ich spra cú va ní,

d) o ve de ní pre vádz ko vej do ku men tá cie a evi den cie
o spra co va ní sta rých vo zi diel,

e) o ob sa hu a spô so be ve de nia evi den cie o vy pla te ných
fi nanč ných prí spev koch,

f) o zo zna me ma te riá lov a sú čias tok, na kto ré sa ne -
vz�a hu je zá kaz pod ¾a § 18 ods. 3 písm. m) zá ko na,
vrá ta ne naj vy šších prí pust ných li mi tov ob sa hu olo -
va, kad mia, or tu ti a šes� moc né ho chró mu v nich ob -
siah nu tých, le ho ty na uplat ňo va nie vý nim ky z toh to
zá ka zu a prí pa dy, keï sa tie to ma te riá ly a sú čiast ky
od de lia pred ïal ším spra co va ním vrá ta ne spô so bu
ich ozna če nia,

g) o spô so be kó do va nia čas tí vo zi diel, ma te riá lov  po -
užívaných vo vo zid lách a vy ba ve nia po u ží va né ho vo
vo zid lách a zoz nam kó dov.

Po ž ia  dav ky
na spra co va te ¾  ské za r ia  de nia

a na za r ia  de nia  na zber  sta rých vo z i  d ie l

§ 2

Umies tne nie a roz lo ha spra co va te¾ ské ho za ria de nia
a jeho jed not li vých čas tí mu sia bez oh¾a du na to, kde sa 
na chá dza jú, zod po ve da� poč tu a ka te gó rii spra cú va -
ných sta rých vo zi diel a po u ži tej tech no ló gii.

§ 3

(1) Na spra co va nie sta rých vo zi diel sa po u ží va jú za -
ria de nia a tech no ló gie, kto ré za bez pe ču jú ochra nu ži vot -
né ho pros tre dia za me dze ním zne čis �o va nia ži vot né ho
pros tre dia ale bo po ško dzo va nia ži vot né ho pros tre dia

a mi ni ma li zá ciou vzni ku ne vy u ži te¾ ných od pa dov z h¾a -
di ska ich množ stva a ne bez peč nos ti.

(2) V spra co va te¾ skom za ria de ní mu sia by� ok rem
pre vádz ko vej čas ti zria de né vi di te¾ ne ozna če né od de le -
né prie sto ry  
a) na skla do va nie pre vza tých sta rých vo zi diel pred ich

spra co va ním (ïa lej len „sklad sta rých vo zi diel“),
b) na vy su šo va nie vo zi diel,
c) na de mon táž vy su še ných vo zi diel,
d) na skla do va nie opä tov ne vy u ži te¾ ných de mon to va -

ných čas tí sta rých vo zi diel (ïa lej len „sklad ná hrad -
ných diel cov“),

e) na skla do va nie de mon to va ných čas tí sta rých vo zi -
diel vhod ných na iné vy u ži tie, naj mä na re cyk lá ciu
ale bo ako dru hot né su ro vi ny (ïa lej len „sklad dru -
hot ných su ro vín“),

f) na spra cú va nie, naj mä roz re zá va nie, stri ha nie ale bo 
pa ke to va nie ka ro sé rií sta rých vo zi diel (ïa lej len
„mies to na úpra vu ka ro sé rií“), 

g) na skla do va nie pre vádz ko vých kva pa lín,
h) na skla do va nie ne zhodno ti te¾ ných od pa dov zo sta -

rých vo zi diel pred ich zneš kod ne ním,
i) na skla do va nie de mon to va ných pne u ma tík,
j) na skla do va nie auto ba té rií a iných ba té rií (ïa lej len

„sklad auto ba té rií“).

(3) Prie stor na vy su šo va nie vo zi diel je mies to, na kto -
rom sa odo be ra jú ole je, ma zad lá, po hon né látky, chla -
dia ce zme si mo to ra, brz do vé kva pa li ny, kva pa li ny
z ostre ko va ča okien a sve tiel, kva pa li ny z kli ma ti zač -
ných za ria de ní a ïal šie kva pa li ny, kto ré sa vo vo zid le
na chá dza jú (ïa lej len „pre vádz ko vé kva pa li ny“), auto -
ba té rie a iné ba té rie (ïa lej len „auto ba té rie“), ná pl ne
bez peč nost ných na fu ko va cích van kú šov a za ria de nia
samo na ví ja cích bez peč nost ných pá sov.

(4) Spra co va te¾ ské za ria de nie musí by� za bez pe če né
pro ti vstu pu cu dzích osôb a umies tne né v uzav re tom
prie sto re ale bo oplo te né dos ta toč ne pev ným plo tom.

(5) Skla dy pod ¾a od se ku 2 písm. a) a čas ti skla dov
pod ¾a pís men d) a e), kto ré sú ur če né na skla do va nie
ná hrad ných diel cov ale bo dru hot ných su ro vín zne čis -
te ných pre vádz ko vý mi kva pa li na mi, mu sia ma� za bez -
pe če né účin né za chy tá va nie a čis te nie ale bo zneš kod -
ňo va nie za chy te ných kva pa lín.

§ 4

(1) Plo cha skla du sta rých vo zi diel musí by� za bez pe -
če ná pro ti pô so be niu škod li vín, musí by� spev ne ná,
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nepriepustná1) a vy spá do va ná tak, aby úni ky pre vádz -
ko vých kva pa lín ste ka li do zber nej ná dr že s dos ta toč -
nou ka pa ci tou. 

(2) Sklad sta rých vo zi diel musí ma� dos ta toč ne prie -
stran né plo chy a ko mu ni ká cie na ma ni pu lá ciu, skla -
do va nie a pre pra vu sta rých vo zi diel.

(3) Sklad sta rých vo zi diel môže slú ži� aj ako za ria de -
nie na zber sta rých vo zi diel.2) Čas� skla du sta rých vo zi -
diel, kto rá má slú ži� ako za ria de nie na zber sta rých vo zi -
diel, musí by� vhod ným spô so bom od de le ná a ozna če ná
a treba uro bi� aj ïal šie pot reb né opat re nia, aby sa za -
brá ni lo ne žia du ce mu na kla da niu so sta rý mi vo zid la mi
ulo že ný mi v čas ti slú žia cej ako za ria de nie na zber sta -
rých vo zi diel, naj mä ich sto ho va niu, odo be ra niu ich
jed not li vých čas tí a pred čas né mu spra co va niu v spra -
co va te¾ skom za ria de ní.

§ 5

(1) Mies to na vy su šo va nie vo zi diel musí by� chrá ne né 
pred at mo sfé ric ký mi zráž ka mi, jeho ma ni pu lač ná plo -
cha musí by� spev ne ná, ne prie pust ná a vy spá do va ná
do zber nej ná dr že s dos ta toč nou ka pa ci tou; musí ma�
dos ta toč né osvet le nie, od vet rá va nie a musí by� vy ba ve -
né za ria de nia mi a po môc ka mi na spo ¾ah li vé vy su še nie
vo zi diel.

(2) Vy su še ním vo zid la sa ro zu mie od strá ne nie sú čas -
tí a ma te riá lov zo sta ré ho vo zid la, kto ré by moh li spô so -
bi� zne čis te nie ži vot né ho pros tre dia, naj mä odob ra tie
auto ba té rie, pre vádz ko vých kva pa lín a sú čias tok ob sa -
hu jú cich or tu�.

§ 6

(1) Mies to na de mon táž vy su še ných vo zi diel musí by� 
chrá ne né pred at mo sfé ric kými zráž kami, jeho po dlaha
musí by� spev ne ná, musí ma� dos ta toč né osvet le nie
a musí by� vy ba ve né vhod nou tech no ló giou a vhod ný mi 
za ria de nia mi a prí prav ka mi na bez peč nú de mon táž
sta rých vo zi diel.

(2) De mon tá žou vy su še né ho vo zid la sa ro zu mie po -
stup né od de ¾o va nie jed not li vých čas tí vo zid la a ná -
sled né roz de le nie tých to čas tí tak, aby sa dali účel ne
opä tov ne po u ži� ale bo zhod no ti�. De mon táž musí
umož ňo va� ná sled né od de le né a bez peč né skla do va nie
ne bez peč ných od pa dov, kto ré vznik nú pri tej to čin nos ti.

§ 7

Ma ni pu lač ná plo cha skla du ná hrad ných diel cov
a skla du dru hot ných su ro vín zne čis te ných pre vádz ko -
vý mi kva pa li na mi musí by� ne prie pust ná. 

§ 8

Mies to na úpra vu ka ro sé rií musí zod po ve da� tech no -
ló gii a za ria de niam, kto ré sa po u ží va jú pri úpra ve ka ro -
sé rií tak, aby ne do chá dza lo k po ško dzo va niu ži vot né ho 
pros tre dia.

§ 9

(1) V skla de auto ba té rií mu sia by� vhod né kon taj ne -
ry na skla do va nie auto ba té rií, fil trov a kon den zá to rov
ob sa hu jú cich po ly chló ro va né bi fe ny ly a po ly chló ro va -
né ter fe ny ly. 

(2) V skla de pre vádz ko vých kva pa lín mu sia by�
vhod né skla do va cie ná dr že na skla do va nie pre vádz ko -
vých kva pa lín.

(3) Plo cha skla du pre vádz ko vých kva pa lín a skla du
auto ba té rií musí by� za bez pe če ná pro ti pô so be niu
škod li vín, musí by� spev ne ná, za stre še ná, ne prie pust -
ná a vy spá do va ná tak, aby úni ky pre vádz ko vých kva -
pa lín ste ka li do zber nej ná dr že s dos ta toč nou ka pa ci -
tou.

§ 10

(1) Skla do va cie prie sto ry po u ži tých pne u ma tík mu -
sia by� vy bu do va né tak, aby sa pred chá dza lo vzni ku
po žia ru.

(2) Po u ži té pne u ma ti ky mož no skla do va� len do výš -
ky, pri kto rej ne hro zí pa da nie na skla da ných pne u ma -
tík.

§ 11

(1) Plo cha za ria de nia na zber sta rých vo zi diel musí
by� spev ne ná, ne prie pust ná a vy spá do va ná tak, aby
úni ky pre vádz ko vých kva pa lín ste ka li do zber nej ná dr -
že s dos ta toč nou ka pa ci tou.

(2) Na za ria de nie na zber sta rých vo zi diel sa rov na ko
vz�a huje § 3 ods. 4 a 5.

(3) Na od vá dza nie zráž ko vých vôd zo skla dov sta rých
vo zi diel a ná hrad ných diel cov a z par ko vísk sa vz�a hu jú 
oso bit né pred pi sy.3)

Pod mien ky na kla  da nia
so sta rý  mi  vo z id  la  mi  pr i  ich spra cú va ní

§ 12

(1) So sta rý mi vo zid la mi je pot reb né pri ich spra cú -
va ní na kla da� tak, aby sa čo naj väč šia čas� z nich moh -
la opä tov ne po u ži� ale bo zhod no ti� ako dru hot ná su ro -
vi na. De mon to va né čas ti sta rých vo zi diel, kto ré by
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1) § 10 ods. 3 vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 556/2002 Z. z. o vy ko na ní nie ktorých usta no ve ní vod né -
ho zá ko na.

2) § 49 ods. 11 zá ko na č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 24/2004 Z. z.
3) § 32 ods. 12 zá ko na č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon).

§ 6 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 491/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú kva li ta tív ne cie le po vrcho vých vôd a li mit né hod no ty
uka zo va te ¾ov zne čis te nia od pa do vých vôd a oso bit ných vôd.



moh li ohroz i� bez peč nos� cest nej pre máv ky, ne smú by� 
ur če né na opä tov né po u ži tie a ani opä tov ne po u ži té.

(2) Pri opä tov nom po u ži tí čas tí sta rých vozidiel4) sa
tie to čas ti po u ži jú naj mä ako ná hrad né diel ce, po hon -
né látky a ná plň chla dia cich sys té mov.

§ 13

(1) Ná hrad né diel ce a dru hot né su ro vi ny sa skla du jú
tak, aby ne do chá dza lo k ich po ško de niu. 

(2) Sta ré vo zid lá sa ne smú pred vy su še ním pos ta vi�
na čel nú, boč nú, zad nú stra nu ani na stre chu, aby sa
za brá ni lo vy te ka niu pre vádz ko vých kva pa lín.

(3) Sta ré vo zid lá sa ne smú pred vy su še ním sto ho va�
v množ stve väč šom ako dve nad se bou. Pri sto ho va ní
sta rých vo zi diel ne smie dôjs� k de for má cii a po ško de -
niu čas tí vo zid la s ob sa hom pre vádz ko vých kva pa lín
a tých čas tí vo zid la, kto ré mož no účel ne opä tov ne  po -
uži�.

§ 14

(1) Pred de mon tá žou sta ré ho vo zid la sa z neho musí
odob ra� auto ba té ria a pre vádz ko vé kva pa li ny. Tie to
ope rá cie sa mu sia usku toč ni� pod ¾a mož nos ti čo naj -
skôr po usklad ne ní sta ré ho vo zid la do skla du sta rých
vo zi diel.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne vz�a hu je na tie čas ti
vo zid la, kto ré sa s prihliadnutím na ich stav majú de -
mon to va� z vo zid la v cel ku a opä tov ne po u ži�, ak je to
vhod nej šie z h¾a di ska za cho va nia ich funk čnos ti a ak je 
z nich spo ¾ah li vo za me dze ný ne žia du ci únik pre vádz -
ko vých kva pa lín.

(3) Na odo be ra nie pre vádz ko vých kva pa lín sa po u ží -
va jú za ria de nia a po stu py, kto ré za me dzia ne kon tro lo -
va né mu vy te ka niu ale bo od pa ro va niu odo be ra ných
pre vádz ko vých kva pa lín a za bez pe čia spo ¾ah li vé vy su -
še nie vo zid la naj mä kom bi ná ciou pre tla ku a pod tla ku
na odob ra tie aj vis kóz nej ších kva pa lín.

Do ku men tá c ia ,  ev i  den c ia
a vy  p la  te  nie  f i  nanč né ho pr í  spev ku

§ 15

Pre vádz ko va te¾ ur če né ho parkoviska5) ve die do ku -
men tá ciu o sta rých vo zid lách odo vzda ných a pre vza -
tých na ur če né par ko vi sko. Vzor do ku men tá cie o odo -
vzda ných a pre vza tých sta rých vo zid lách na ur če né
par ko vi sko je uve de ný v prí lo he č. 1.

§ 16

(1) Pre vádz ko vá do ku men tá cia o spra co va ní sta rých

vo zi diel sa ve die v roz sa hu pre vádz ko vej do ku men tá cie
za ria de nia na zhod no co va nie od pa dov pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.6)

(2) Evi den ciu o spra co va ní sta rých vo zi diel tvo ria 
a) úda je o sta ve a po hy be odob ra tých lá tok, ma te riá lov

a diel cov pod ¾a dru hu, množ stva a spô so bu ich  vy -
užitia, 

b) po tvr de nia o pre vza tí sta ré ho vo zid la na spra co va -
nie.

(3) Spra co va te¾ sta rých vo zi diel ve die evi den ciu
o spra co va ní sta rých vo zi diel prie bež ne. Evi den cia sa
ve die samo stat ne za kaž dú pre vádz ka reň,7) čas� evi -
den cie pod ¾a od se ku 2 písm. a) mož no vies� v elek tro -
nic kej for me. 

(4) Vzor po tvr de nia pod ¾a od se ku 2 písm. b) je uve de -
ný v prí lo he č. 2.

(5) Vzor čest né ho vy hlá se nia dr ži te ¾a sta ré ho vo zid la
je uve de ný v prí lo he č. 3.

§ 17

(1) Spra co va te¾ sta rých vo zi diel ve die evi den ciu o vy -
pla te ných fi nanč ných prí spev koch, kto rú tvo ria
a) kó pie vy da ných po tvr de ní o pre vza tí sta ré ho vo zid la

na spra co va nie pod ¾a § 16 ods. 2 písm. b),
b) do kla dy o vy pla te ných fi nanč ných prí spev koch,
c) sú hrn fi nanč ných prí spev kov vy pla te ných za ka len -

dár ny štvr� rok.

(2) Úda je pod ¾a od se ku 1 písm. c) ohla su je 8) spra co va -
te¾ sta rých vo zi diel Re cyk lač né mu fon du a prí sluš né mu
ob vod né mu úra du ži vot né ho pros tre dia do de sia te ho
dňa me sia ca na sle du jú ce ho po uply nu tí ka len dár ne ho
štvr� ro ka. 

§ 18

Ma te riá ly a sú čiast ky vy ňa té
zo zá ka zu pod ¾a § 18 ods. 3 písm. m) zá ko na

(1) Zoz nam ma te riá lov a sú čias tok, na kto ré sa ne -
vz�a hu je zá kaz pod ¾a § 18 ods. 3 písm. m) zá ko na (ïa lej
len „vý nim ka“), naj vy ššie prí pust né li mi ty ob sa hu olo -
va, kad mia, or tu ti a šes� moc né ho chró mu (ïa lej len
„re gu lo va né ko vy“) v nich ob siah nu tých, prí pa dy, keï
sa tie to ma te riá ly a sú čiast ky od de lia pred ïal ším spra -
co va ním, a spô sob ich ozna če nia sú uve de né v prí lo he
č. 4.

(2) Úmy sel né za ve de nie re gu lo va né ho kovu je jeho
ve do mé po u ži tie pri sklad be ma te riá lu ale bo sú čiast ky, 
v kto rom je jeho prí tom nos� vo fi nál nom vý rob ku žiadu -
ca, aby sa do siah li špe ci fic ké cha rak te ris ti ky, vzh¾ad
ale bo kva li ta fi nál ne ho vý rob ku; úmy sel ným za ve de -
ním však nie je po u ži tie re cyk lo va ných ma te riá lov ako
su ro vi ny na vý ro bu no vých vý rob kov, ak nie ktoré čas ti
re cyk lo va ných ma te riá lov ob sa hu jú re gu lo va né kovy.
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4) § 49 ods. 12 zá ko na č. 223/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 24/2004 Z. z.
5) § 51 ods. 4 zá ko na č. 223/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 24/2004 Z. z.
6) § 30 vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 283/2001 Z. z. o vy ko na ní nie ktorých usta no ve ní zá ko na o od -

pa doch.
7) § 17 ods. 1 zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) § 52 ods. 1 písm. g) zá ko na č. 223/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 19

Kó do va nie čas tí vo zi diel,
ma te riá lov a vy ba ve nia vo vo zid lách

Kó do va nie čas tí vo zi diel, ma te riá lov po u ží va ných vo
vo zid lách a vy ba ve nia po u ží va né ho vo vo zid lách a  zo -
znam kó dov musí zod po ve da� slo ven ským tech nic kým
nor mám.9)

§ 20

Pre chod né usta no ve nia

(1) Vý nim ka sa ne vz�a hu je na ma te riá ly a sú čiast ky
uve de né v prí lo he č. 4, kto ré sú ako čas ti sta rých vo zi -
diel ur če né na opä tov né po u ži tie. Ak je pri ma te riá li ale -
bo sú čiast ke usta no ve ná v stĺp ci Po znám ka le ho ta
uplat ňo va nia vý nim ky, vý nim ka pod ¾a pred chá dza jú -
cej vety sa uplat ní len na ma te riá ly a sú čiast ky, kto ré
boli uve de né na trh pred uply nu tím le ho ty uplat ňo va -
nia ta kej vý nim ky.

(2) Vý nim ka sa do 1. júla 2007 ne vz�a hu je na ma te -
riá ly a sú čiast ky uve de né v prí lo he č. 4, ak sú ako nové

ná hrad né diel ce ur če né na op ra vy čas tí vo zi diel; to ne -
pla tí, ak ide o ma te riá ly a sú čiast ky ur če né na bež nú
údrž bu vo zid la a tiež o vy va žo va cie zá va žia ko lies, uh lí -
ko vé kef ky na elek tric ké mo to ry a brz do vé ob lo že nia.

§ 21

Trans po zič ný od kaz

To u to vy hláš kou sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 5.

§ 22

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre -
dia Slo ven skej re pub li ky č. 25/2003 Z. z., kto rou sa
usta no vu jú po dro bnos ti o spra cú va ní sta rých vo zi diel
v zne ní vy hláš ky č. 335/2003 Z. z.

§ 23

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2004.

Lás zló Mik lós v. r.
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9)  STN EN ISO 1043-1 Plas ty. Sym bo ly a skrat ky. Čas� 1: Zá klad né po ly mé ry a ich špe ciál ne vlast nos ti (64 0003).
STN EN ISO 1043-2 Plas ty. Sym bo ly a skrat ky. Čas� 2: Pl ni vá a vy stu žu jú ce ma te riá ly (64 0003). 
STN EN ISO 11469 Plas ty. Vše obec ná iden ti fi ká cia a ozna čo va nie vý rob kov z plas tov (64 0004). 
STN 62 0004 — ISO 1629 Ka u ču ky a la te xy. Ozna čo va nie (62 0004).



Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 125/2004 Z. z.

V Z O R

DOKUMENTÁCIA O STARÝCH VOZIDLÁCH
ODOVZDANÝCH A PREVZATÝCH NA URÈENÉ PARKOVISKO
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1) Ak ide o fyzickœ osobu, vypåòa sa miesto obchodnØho mena meno a priezvisko.
2) Ak ide o fyzickœ osobu, vypåòa sa dÆtum narodenia.
3) Body 2.1. a� 2.4. sa vypåòajœ pod¾a technickØho preukazu.
4) Vypåòa sa pod¾a § 52 ods. 3 zÆkona Ł. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov.
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Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 125/2004 Z. z.

V Z O R

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE
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1) Ak ide o fyzickœ osobu, vypåòa sa dÆtum narodenia.
2) Ak starØ vozidlo doviezla inÆ osoba ako dr�ite¾ vozidla, vyplnia sa œdaje o osobe, ktorÆ doviezla vozidlo, meno a dÆ-

tum narodenia.
3) Body 2.1 a� 2.4 sa vypåòajœ pod¾a technickØho preukazu.
4) Vypåòa sa pod¾a § 52 ods. 3 zÆkona Ł. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov.
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   Prí lo ha č. 3
   k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

VZOR

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O PONECHANÍ SI STARÉHO VOZIDLA
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1) Body 2.1 až 2.4 sa vy pĺ ňa jú pod ¾a tech nic ké ho pre u ka zu.
2) Vy pĺ ňa sa pod ¾a § 51 ods. 3 písm. d) zá ko na č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

zákonov.
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Prí lo ha č. 4
k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

ZOZ  NAM

ma te riá lov a sú čias tok, na kto ré sa ne vz�a hu je zá kaz pod ¾a § 18 ods. 3 písm. m) zá ko na
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1) Pb — olo vo ako pr vok le go va nia; Pb (zl.) — olo vo a zlú če ni ny olo va v sú čiast kach; Cr6+ — šes� moc ný chróm; Hg — or tu�; Cd — kad mium.
2) Li mit usta no vu je hor nú hra ni cu hmot nost né ho ob sa hu re gu lo va né ho kovu.
3) Ma xi mál na hod no ta kon cen trá cie

a) do 0,1 % hmot nost né ho ob sa hu olo va, šes� moc né ho chró mu a or tu ti na ho mo gén ny ma te riál a do 0,01 % hmot nos ti kad mia na ho mo gén ny ma -
te riál sa to le ru je za pred po kla du, že tie to lát ky sa ne za vá dza jú úmy sel ne,

b) do 0,4 % hmot nost né ho ob sa hu olo va v hli ní ku sa to le ru je za pred po kla du, že ne jde o úmy sel né za ve de nie,
c) do 0,4 % hmot nost né ho ob sa hu olo va v medi ur če nej na tre cie ma te riá ly v brz do vých ob lo že niach sa to le ru je do 1. júla 2007 za pred po kla du, že

ne jde o úmy sel né za ve de nie.
4) Spô sob ozna če nia: „X“ — ozna ču je sa, „—“ — ne oz na ču je sa.



   Prí lo ha č. 5
   k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH SMER NÍC

To u to vy hláš kou sa trans po nu je ten to práv ny akt Eu róp skych spo lo čen stiev:

Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/53 z 18. sep tem bra 2000 o sta rých vo zid lách.
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