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	Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7
k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
VZOR
EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV


VYPLNÍ ÚRAD
Odtlačok pečiatky úradu:













Evidenčné číslo: 
Dátum doručenia:






           Rok:






Časť I.-počet strán:


PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY                                                                                                              SKLÁDKA            


IČO









Obchodné meno:
Identifikátor skládky:










 
 Adresa
Ulica:
Obec:                                              PSČ:
Obec, kde sa nachádza
prevažná časť skládky:
Názov katastrálneho územia:                                      
Názov skládky:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:                                          Fax:
e-mail:                                            URL:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:                                           Fax:
e-mail:                                             URL:
Dátum 
Dátum
























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























VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE
VYUŽÍVANIE SKLÁDKY











A: Celková plocha telesa skládky [m2]:
B: Povolená plocha telesa skládky [m2]:


C: Celková kapacita telesa skládky   [m3]


D:Povolená kapacita telesa skládky [m3]:





E: Hmotnosť uloženého odpadu za rok [t]:  
F: Množstvo uloženého odpadu v telese skládky  


[m3]:
G:  Meno oprávnenej osoby, číslo oprávnenia
H: Celková voľná kapacita telesa skládky  [m3]:


I: Voľná kapacita telesa skládky  [m3]:


J : Množstvo uloženého odpadu za rok  [m3]:













Trieda skládky: ..................  
 





A: Rok začatia prevádzky 














B: Rok ukončenia prevádzky
(ak je súčasťou povolenia)   








C: Rok začatia skládkovania














MONITOROVANIE SKLÁDKY
Meteorologické údaje
áno
nie
Povrchové vody
frekvencia


Skládkový plyn 
frekvencia
Názov sledovaného parametra
Povolená hodnota
Skutočná hodnota
Pozn.

hmotnosť
mer.jednotka
hmotnosť
mer.jednotka

1
2
3
4
5
6


































   Osobitné prílohy (počet) :...........                                                                           Časť II – Počet strán:

ZOZNAM ODPADOV ZNEŠKODNENÝCH NA SKLÁDKE ODPADOV
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov

Kateg. odpadu

Hmotnosť odpadu [t/rok]

 Poznámka

1
2
3

4
5




























































































































































































































































































































































































VYHLASENIE K ÚPLNOSTI A PRAVDIVOSTI ÚDAJOV: 
Týmto vyhlasujem(-e), že uvedené údaje sú pravdivé a poskytujú úplné a presné informácie.
                                                                                                      
                                                                                                        --------------------------------
                                                                                                                     podpis

Meno a Priezvisko :
Funkcia:
Miesto:
Dátum:







Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV
Rok – uvedie sa príslušný kalendárny rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list skládky odpadov.
PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. 
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa skládky odpadov.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
SKLÁDKA
Identifikátor skládky:  jednoznačný číselný identifikátor, ktorý je automaticky generovaný prostredníctvom  Informačného systému odpadového hospodárstva a bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.
názov obce, kde sa nachádza prevažná časť skládky odpadov,
názov katastrálneho územia 
Názov skládky odpadov –Uvedie sa názov podľa rozhodnutia povoľujúceho orgánu.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie skládky odpadov a nakladanie s odpadmi na skládke odpadov, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE
Uvedie sa:
	trieda skládky odpadov  uvedie sa skratka pre triedu skládky (IO =skládky odpadov na inertný odpad, NNO = skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, NO= skládky odpadov na nebezpečný odpad).
A: rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky podľa kolaudačného rozhodnutia (rozhoduje dátum právoplatnosti)

 B: rok skončenia prevádzky uvedie sa rok skončenia prevádzky podľa platného povolenia
	C: Rok začatia skládkovania – uvedie sa rok začatia fyzického ukladania odpadov

VYUŽÍVANIE SKLÁDKY  ( A, B, C, D- listinné údaje, E,F- evidenčné  údaje, H,I,J –určované údaje)
Teleso skládky  je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.6)
A: Celková plocha telesa skládky [m2]: uvedie sa celková plocha telesa skládky  podľa stavebného povolenia.
B: Povolená plocha telesa skládky [m2]:  uvedie sa aktuálna plocha telesa skládky podľa kolaudačného rozhodnutia 
C:  Celková kapacita telesa skládky [m3] uvedie sa celková kapacita skládky podľa stavebného povolenia.
D: Povolená kapacita telesa skládky [m3] – uvedie sa aktuálna kapacity skládky podľa kolaudačného rozhodnutia  
E: Hmotnosť uloženého odpadu za rok [t]: uvedie sa celková hmotnosť uloženého odpadu v príslušnom kalendárnom roku.
F: Množstvo uloženého odpadu v  telese skládky [m3]: uvedie sa množstvo (objem) celkovo uloženého odpadu podľa geodetického zamerania stavu skládky telesa odpadov k 31.12. príslušného roka evidenčnej povinnosti.
G:  Meno oprávnenej osoby, číslo oprávnenia uvedie sa meno oprávnenej osoby, na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu7) a číslo oprávnenia  osoby, ktorá vypracovala topografiu skládky odpadov podľa osobitného predpisu.8)
H: Celková voľná kapacita telesa skládky [m3]:  uvedie sa celková voľná kapacita, ktorá je rozdielom celkovej kapacity skládky podľa stavebného povolenia (písmeno „C“) a množstva odpadu uloženého v  telese skládky (písmeno „F“)  
I: Voľná kapacita telesa skládky   [m3]   uvedie sa voľná kapacita, ktorá je rozdielom kapacity skládky podľa kolaudačného rozhodnutia (písmeno „D“)  a množstva odpadu uloženého v telese skládky (písmeno „F“).
J: Množstvo uloženého odpadu za rok   [m3]   uvedie sa množstvo odpadu za rok, ktorý  je rozdielom celkového množstva odpadu nachádzajúcom sa v telese skládky určeného  geodetickým meraním  v roku evidenčnej povinnosti  a celkového množstva odpadu nachádzajúcom sa v telese skládky určeného  geodetickým meraním  v predchádzajúcom kalendárnom roku (rozdiel hodnôt  „F“ medzi obdobiami)  

MONITOROVANIE SKLÁDKY
Pre každý sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku skládky sa uvedie:
-  názov sledovaného parametra,
-  povolená hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou,
-  skutočná hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou. 
Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.

ZOZNAM ODPADOV ZNEŠKODNENÝCH NA SKLÁDKE ODPADOV
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zneškodneného odpadu.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zneškodneného odpadu.
Kategória  odpadu – uvedie sa kategória zneškodneného odpadu.
Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zneškodneného odpadu v tonách za rok. 
Poznámka – uvedie sa dátum povolenia od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Evidenčný list skládky  obsahuje Časť I., Časť II, kde sa uvedie počet strán. Pri osobitných prílohách sa uvedie ich celkový počet (ak sa dokladajú), a osobitná príloha obsahuje  názov prílohy čoho sa týka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 8 znejú:
„6) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
7) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
8) Vyhláška č. 382/2018 Z. z.“.


