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Zoznam prijímaných nebezpečných odpadov 
 

Biodegradácia metódou „Natur M BTT“ 

Kat. č. Názov odpadu Kat. 

01 05 05 vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej  N 

01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 

03 01 04 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité 

dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky 
N 

05 01 02 kaly z odsoľovania N 

05 01 03 kaly z dna nádrží  N 

05 01 04 kaly z kyslej alkylácie N 

05 01 05 rozliate ropné látky    N 

05 01 06 kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení    N 

05 01 07 kyslé dechty N 

05 01 08 iné dechty N 

05 01 09 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky    
N 

05 01 11 odpady z čistenia palív zásadami N 

05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny N 

05 01 15 použité filtračné hlinky N 

05 06 01 kyslé dechty N 

05 06 03 ostatné dechty N 

10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N 

10 01 13 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo N 

10 01 14  
popol, škvára a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné 

látky 
N 

10 01 16 popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 01 18 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 
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10 01 20 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky    N 

10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 

10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód N 

10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N 

10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód N 

10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N 

12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N 

12 01 12 použité vosky a tuky N 

12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania  obsahujúci olej N 

12 03 01 vodné pracie kvapaliny N 

12 03 02  odpady z odmasťovania parou  N 

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody   N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 03 kaly z lapačov nečistôt  N 
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13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  N 

13 07 02 benzín N 

13 07 03 iné palivá vrátane zmesí N 

13 08 01 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení N 

13 08 02 iné emulzie N 

14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N 

15 02 02 
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrovinak nešpecifikovaných, 

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 
N 

16 07 08 odpady obsahujúce olej    N 

16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky    N 

16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N 

17 01 06 
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a  

keramiky obsahujúce nebezpečné látky    
N 

17 02 04 
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo  kontaminované 

nebezpečnými látkami    
N 

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 

17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky N 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky   N 

17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky   N 

17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky   N 

17 09 03 
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov  obsahujúce 

nebezpečné látky    
N 

19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N 

19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad N 

19 02 07 olej a koncentráty zo separácie (separačných procesov)    N 

19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 N 

19 08 11 
kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových 

vôd 
N 
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19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N 

19 11 01 použité filtračné hlinky N 

19 11 02 kyslé dechty N 

19 11 03 vodné kvapalné odpady N 

19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami N 

19 11 05 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

19 11 07 odpady z čistenia dymových plynov N 

19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

19 12 11 
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu 

obsahujúce nebezpečné látky  
N 

19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky    N 

19 13 03 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky    N 

19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky    N 

19 13 07 
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce 

nebezpečné látky    
N 

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

 

 
 
 
 
 


