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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

o de kon ta mi ná cii za ria de ní s ob sa hom po ly chló ro va ných bi fe ny lov

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 68 ods. 3 písm. o) 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

 Táto vy hláš ka upra vu je
a) po dro bnos ti o de kon ta mi ná cii  po ly chló ro va ných bi fe -

ny lov,
b) re fe renč né me tó dy zis te nia ob sa hu po ly chló ro va ných

bi fe ny lov v de kon ta mi no va ných za ria de niach, ob -
jektoch, ma te riá loch a kva pa li nách,

c) spô sob ozna čo va nia vstu pu do prie sto ru, v kto rom je
kon ta mi no va né za ria de nie umies tne né, spô sob ozna -
čo va nia de kon ta mi no va ných za ria de ní a tech nic ké
po žia dav ky pre me tó dy zneš kod ne nia po ly chló ro va -
ných bi fe ny lov ok rem spa ¾o va nia.

§ 2

(1) S kon ta mi no va ný mi za ria de nia mi a  s po ly chló ro -
va ný mi bi fe nyl mi v nich ob siah nu tých  sa po čas de kon -
ta mi ná cie na kla dá ako s ne bez peč ný mi od pad mi.

(2) De kon ta mi ná cia za ria de nia sa vy ko ná va tak, aby
po jej skon če ní bolo za ria de nie pre u ká za te¾ ne zba ve né
po ly chló ro va ných bi fe ny lov. Pri do pĺ ňa ní no vej pre vádz -
ko vej kva pa li ny, pri jej úpra ve ale bo vý me ne ale bo pri
akej ko¾ vek čin nos ti ale bo údrž be za ria de nia sa dbá na
to, aby ne moh lo dôjs� k opa ko va nej  kon ta mi ná cii po ly -
chló ro va ný mi bi fe nyl mi.

§ 3

(1) Zis �o va nie ob sa hu po ly chló ro va ných bi fe ny lov sa
vy ko ná va
a) re fe renč nou me tó dou na sta no ve nie po ly chló ro va -

ných bi fe ny lov v rop ných vý rob koch a v po u ži tých ole -
joch,1)

b) re fe renč nou me tó dou na sta no ve nie po ly chló ro va -
ných bi fe ny lov v izo lač ných kva pa li nách.2)

(2) Zis �o va nie ob sa hu po ly chló ro va ných bi fe ny lov
mož no vy ko na� len v la bo ra tó riách so za ve de ným sys té -
mom kva li ty.3) 

§ 4

(1)  Ozna če nie vstu pu do prie sto ru, v kto rom je kon ta -
mi no va né za ria de nie umies tne né, tvo rí ozna če nie vcho -
du do ob jektu, v kto rom je kon ta mi no va né za ria de nie
umies tne né, a ozna če nie kon ta mi no va né ho za ria de nia.4)

(2)  Na ozna če nie vcho du do ob jektu, v  kto rom je kon -
ta mi no va né za ria de nie umies tne né, sa po u ží va  re liéf ny
ale bo rytý ští tok jas nej čer ve nej far by s vý straž ným
bielo-čiernym ok ra jom ve¾ ko sti 21 cm x 15 cm, kto ré ho
vzor je uve de ný v prí lo he č. 1.

(3) Na ozna če nie kon ta mi no va né ho za ria de nia sa  použí -
va re liéf ny ale bo rytý ští tok jas nej čer ve nej far by s vý -
straž ným bielo-čiernym ok ra jom ve¾ ko sti 13 cm x 10 cm,
kto ré ho vzor je uve de ný v prí lo he č. 2. Ští tok sa umies t -
ňu je na vi di te¾ né mies to na kon ta mi no va nom za ria de ní.

(4) Na ozna če nie de kon ta mi no va né ho za ria de nia sa
po u ží va re liéf ny ale bo rytý ští tok bie lej far by s vý straž -
ným bielo-čiernym ok ra jom ve¾ ko sti 13 cm x 10 cm,  kto -
ré ho vzor je uve de ný v prí lo he č. 3; ští tok sa umiest ni tak, 
aby na hra dil ští tok pod ¾a od se ku 3.

§ 5

Zneš kod ne nie po ly chló ro va ných bi fe ny lov sa vy ko ná -
va ta kým spô so bom, že sa roz lo žia ale bo ne vrat ne trans -
for mu jú tak, že už nie sú pre u ká za te¾ né vlast nos ti per -
zis tent ných or ga nic kých lá tok; pri tom sa musí
do siah nu� účin nos� 99,9999 %.

§ 6

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. 4.

§  7

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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1) STN EN 12766-1 (656205), STN EN 12766-2 (656205).
2) STN IEC 616 19 (346705).
3) STN EN 45013 (01 5258), STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253), STN EN ISO 9001 (01 0320).
4) Na prí klad § 8b ods. 1 písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 330/1996 Z. z.  o bez peč nosti a ochra ne zdra via pri prá ci v zne -

ní ne skor ších pred pi sov a na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 444/2001 Z. z. o po žia dav kách na po u ží va nie ozna če nia, sym bo lov
a sig ná lov na za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.



VZOR
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 135/2004 Z. z.



VZOR
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 135/2004 Z. z.



VZOR
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 135/2004 Z. z.



ZOZ NAM TRAS 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 Rady č. 1996/59/ES  zo 16. sep tem bra 1996 o zneš kod ňo va ní po ly chló ro va ných bi fe ny lov a po ly chló ro -
va ných ter fe ny lov (PCB/PCT).
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 135/2004 Z. z.


