



		      	                                                                  Príloha č. 14
		                                                                               	  k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
VZOR
OHLÁSENIE O  BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A 
 NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI
Ohlásenie za rok:
Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov/Tretia osoba/Spracovateľ *
IČO





























Obchodné meno:
Adresa
Ulica:
Obec:                                              
PSČ:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:                                          
E-mail:                                            
Registračné číslo:
Dátum:

                                                                                                  --------------------------------------------------------------
                                                                                                  Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
          

* nehodiace sa prečiarknite
I.	Batérie a akumulátory uvedené na trh SR
Hmotnosť batérií a akumulátorov uvedených na trh
Druh batérií a akumulátorov
výroba
dovoz
vývoz
uvedené na trh 

(kg)
prenosné




automobilové




priemyselné




II.	Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
Hmotnosť použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia
Druh batérií a akumulátorov
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov
Zber
(kg)
Spracovanie SR
(kg)
Recyklácia SR
(kg)
prenosné




automobilové




priemyselné





III.	Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov
Použité prenosné batérie a akumulátory
ZBER 

zozbierané z domácností 
(kg)
zozbierané nie z domácností 
(kg)
olovené 
(16 06 01, 20 01 33)


niklovo-kadmiové 
(16 06 02, 20 01 33)


batérie obsahujúce ortuť 
(16 06 03, 20 01 33)


alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť 
(16 06 04)


netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 
(20 01 33)


iné 
(20 01 34, 16 06 05)
















IV.	Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov
Použité prenosné 
batérie a akumulátory
SPRACOVANIE

spracované v SR 
(kg)
prepravené a spracované v EÚ 
(kg)
vyvezené a spracované mimo EÚ 
(kg)
spracované spolu 
(kg)

z domácností
nie z domácností
z domácností
nie z domácností
z domácností
nie z domácností
z domácností
nie z domácností
olovené
(20 01 33, 16 06 01)








niklovo-kadmiové
(20 01 33, 16 06 02)








batérie obsahujúce ortuť 
(20 01 33, 16 06 03)








alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť 
(16 06 04)








netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)








iné 
(20 01 34, 16 06 05)



















V.	Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov
Použité prenosné 
batérie a akumulátory
RECYKLÁCIA

zrecyklované v SR 
(kg)
prepravené a zrecyklované v EÚ
(kg)
vyvezené a zrecyklované mimo EÚ
(kg)
zrecyklované spolu 
(kg)

z domácností
nie z domácností
z domácností
nie z domácností
z domácností
nie z domácností
z domácností
nie z domácností
olovené 
(20 01 33, 16 06 01)








niklovo-kadmiové 
(20 01 33, 16 06 02)








batérie obsahujúce ortuť 
(20 01 33, 16 06 03)








alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť 
(16 06 04)








netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)








iné 
(20 01 34, 16 06 05)










