
153

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 3. marca 2004,

kto rým sa usta no vu jú zá väz né li mi ty a ter mí ny pre roz sah opä tov né ho po u ži tia čas tí
sta rých vo zi diel, zhod no co va nia od pa dov zo spra co va nia sta rých vo zi diel a ich re cyk lá cie

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 50 ods. 1 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 ne skor ších pred pi sov na ria -
ïu je:

§ 1

Zá väz né li mi ty a ter mí ny pre roz sah opä tov né ho po u -
ži tia čas tí sta rých vozidiel1) a zhodnocovania2) od pa dov
zo spra co va nia sta rých vo zi diel a zá väz né li mi ty a ter -
mí ny pre roz sah opä tov né ho po u ži tia čas tí sta rých
 vozidiel a re cyk lá cie sta rých vozidiel3) vo vz�a hu k prie -

mer nej hmot nos ti jed né ho vozidla4) za rok sú usta no ve -
né v prí lo he č. 1.

§ 2

Tým to na ria de ním vlá dy sa trans po nu je práv ny akt
Eu róp skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 2.

§ 3

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. ap rí la
2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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1) § 49 ods. 12 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.
2) § 2 ods. 6 zá ko na č. 223/2001 Z. z.
3) § 49 ods. 13 zá ko na č. 223/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 24/2004 Z. z.
4) § 49 ods. 4 zá ko na č. 223/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 24/2004 Z. z.



Zá väz né li mi ty a ter mí ny pre roz sah opä tov né ho po u ži tia čas tí sta rých vo zi diel,
zhod no co va nia od pa dov zo spra co va nia sta rých vo zi diel a re cyk lá cie sta rých vo zi diel

Čin nos�

Li mit a ter mín pre mi ni mál ne zvý še nie roz sa hu da nej činnosti1)

1. ja nu ár 2006 1. ja nu ár 2015

vo zid lá vy ro be né pred
1. ja nu árom 1980

vo zid lá vy ro be né od
1. ja nu ára 1980 všet ky vo zid lá

Opä tov né po u ži tie čas tí sta rých
vo zi diel a zhod no co va nie od pa dov

zo spra co va nia sta rých vozidiel
75 % 85 % 95 %

Opä tov né po u ži tie čas tí sta rých
vo zi diel a re cyk lá cia sta rých

vozidiel
70 % 80 % 85 %

1) k prie mer nej hmot nos ti jed né ho vo zid la za rok.
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Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z. z.



Zoz nam trans po no va ných právnych aktov

Tým to na ria de ním vlá dy 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/ES z 18. sep tem bra 2000 o sta rých vo zid lách.
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Prí lo ha č. 2
k na ria de niu vlá dy č. 153/2004 Z. z.


