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Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne na základe ust. § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
v y d á v a toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hniezdne

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, resp. dôvody nezavedenia
triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 zák. č. 79/2015 Z. z.
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
(2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a ich zahrnutie do miestneho poplatku za
komunálne odpady.
DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
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fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(6) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne
odpady (odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto
podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo
záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.
§3
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad, t.j. komunálny odpad po
vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať do
zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce.
§4
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný regionálnom odovzdať na zbernom dvore : EKOS
spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská ul.
(2) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.
§5
Zber zmesového komunálneho odpadu
(1) Zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza na celom území obce pre všetkých
pôvodcov komunálneho odpadu .
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(2) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci zberu povinní ho zbierať po vytriedení jeho
zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia.
(3) Na účely zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných nádob:
- 110 l KUKA nádoba
- 1100 l MOK
- EKOS vrece
(4) Interval vývozu komunálneho odpadu je v obci Hniezdne určený:
1 x mesačne do 3 obyvateľov v domácnosti
2 x mesačne 4 a viac obyvateľov v domácnosti
(5) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber
odpadu v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody
všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec.
TRETIA ČASŤ
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
§6
(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
b) sklo,
c) papier,
d) plast,
e) kov,
f) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 21
zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
g) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
h) jedlé oleje a tuky z domácností,
i) elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové
batérie a akumulátory,
j) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
k) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
l) objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín ,
m) textil,
n) kal zo septikov,
o) staré vozidlá,
(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci
podľa tohto nariadenia.
§7
Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín
Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať do kontajnerov na zber
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objemného odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na území obce podľa harmonogramu tvoriaceho
prílohu tohto nariadenia.
§8
Triedený zber skla, papiera, plastov a kovov
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a
oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- sklo : do zelenej zbernej nádoby (Š-MOK) umiestnenej pri starej krčme, pri č. s. 373, 307, 280,
45 alebo do zeleného EKOS RECY-vreca,
- papier : do modrého EKOS do RECY-vreca,
- plast : do žltej zbernej nádoby (Š-MOK) umiestnenej starej krčme, pri č. s. 373, 307, 280, 45
alebo do žltého EKOS RECY-vreca,
- kov: do sivého EKOS RECY-vreca.
§9
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov
(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov, takto :
- naloženie biologicky rozložiteľného odpadu na ložnú plochu vozidla a zabezpečenie jeho
znehodnotenia na vlastnom obecnom kompostovisku
- občania v rodinnej zástavbe a občania v bytových domoch kde to dovoľujú miestne podmienky,
kompostujú biologicky rozložiteľný odpad vo vlastných zariadeniach na kompostovanie.
§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
(1) Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože preukázala, že
najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
(2) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom,
ktorého je pôvodcom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
§ 11
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných
batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
(1) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok:
- umiestnením – odovzdaním na zbernom mieste elektroodpadu (vo dvore obecného úradu)
(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi,
ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok:
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- umiestnením – odovzdaním na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov (vo dvore obecného úradu)
§12
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(1) Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
NATUR-PACK, a.s.
(2) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
sa uskutočňuje:
- do príslušných RECY-vriec, prípadne do Š-MOK.
Zaplnené RECY-vrecia vyložia obyvatelia v deň, stanovený v zvozovom kalendári k zbernej
nádobe na zmesový komunálny odpad alebo k vstupnej bráne svojho rodinného domu –
k prístupovej ceste.
§13
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
(1) Nespotrebované lieky sú obyvatelia povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré ich
zhromažďujú.
(2) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob a vriec určených na iný odpad.
§14
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov
(1) Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať do špeciálneho kontajnera označeného na zber tohto
odpadu, alebo na Obecnom úrade.
(2) Oleje a tuky je nutné po vychladení preliať do uzatvárateľných a uzavretých plastových fliaš
pochádzajúcich z balených potravín, vôd.
(3) Nakladať s použitými jedlými olejmi a tukmi môže len obec, alebo iný subjekt, ktorý má
s Obcou zmluvu a povolenia na takúto činnosť.
§ 15
Spôsob a podmienky triedeného zberu textilu
(1) Textil vhodný na zber je:
- čisté a suché šatstvo
- topánky v pároch, extrémne nezničené
- doplnky k oblečeniu, rukavice, čiapky ap.
(2) Textil môžu občania bezplatne odovzdať do špeciálnych zberných nádob ak sú v obci
dostupné.
(3) Vykonávať zber, prepravu a ďalšie nakladanie s textilom môže len spoločnosť, ktorá má na
túto činnosť uzatvorenú zmluvu s Obcou (uvedená v prílohe tohto nariadenia).
§ 16
Kal zo septikov
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(1) Majitelia septikov, ktorí nie sú napojení na kanalizačnú sieť, sú povinní zabezpečiť na vlastné
náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie (napr. uvedená
v prílohe tohto nariadenia)
(2) Majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu
zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.
(3) Vykonávať zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov a žúmp môže len spoločnosť,
ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
§ 17
Staré vozidlá
(1) Ak sa u obyvateľa na území obce nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je povinný na
vlastné náklady bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je odpadom,
oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi
starých vozidiel. O takomto odovzdaní vozidla je povinný uchovávať doklad odoberajúcej
organizácie.
(2) Držiteľ starého vozidla, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla
z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický
vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
(3) Ak obyvateľ ako držiteľ starého vozidla nesplní túto povinnosť, obec zabezpečí odovzdanie
takéhoto starého vozidla na určené parkovisko, o čom Obec držiteľa vozidla upovedomí, ak je
držiteľ známy. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla - obyvateľ.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Prevádzkovanie zberného dvora
§ 18
(1) Obec Hniezdne je súčasťou združenia obcí Ľubovnianske regionálne združenie, ktoré
prevádzkuje zberný dvor Regionálny zberný dvor Stará Ľubovňa.
PIATA ČASŤ
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 19
(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa
hlási:
adového hospodárstva
Hniezdne
(2) Oznámenie možno uskutočniť osobne alebo na telefónnom čísle 052/4323036, e-mailom:
obechniezdne@stonline.sk, písomne: Obec Hniezdne, 065 01 Hniezdne č. 1.
(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom
obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
ŠIESTA ČASŤ
Výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
§ 20
Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce, náklady na nich sú zahrnuté v miestnom poplatku.
SIEDMA ČASŤ
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Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
(2) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Hniezdne stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Hniezdne o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o komunálnych odpadoch, drobných
stavebných odpadoch a starých vozidlách vznikajúcich na území obce Hniezdne
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne dňa
17.6.2016.
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016 .

V Hniezdnom dňa 21.6.2016

Ing. Viktor Selep
starosta obce
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Príloha, Oprávnené organizácie:

Nakladanie s KO a DSO: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Separovaný zber: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Nakladanie s NO: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Nakladanie s elektroodpadom a elektrozariadeniami: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Nakladanie s batériami a akumulátormi: EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
Nakladanie so starými vozidlami: UNO Ján Džunda, Stará Ľubovňa
Nakladanie s použitými jedlými olejmi: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Zber veľkoobjemových odpadov: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Systém nakladania s bioodpadmi: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Textil:
Kal zo septikov:

Príloha, zmluvná OZV pre triedený zber komunálneho odpadu:

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre triedený zber: NATUR-PACK, a.s.

Príloha, miesta odovzdania DSO:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stará Ľubovňa – EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
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Príloha, informačný leták pre triedený zber komunálneho odpadu:

Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY- vreca ZELENEJ farby



Fľaše nebudeme rozbíjať, ponecháme ich celé
Pred uložením do nádoby alebo vreca fľaše očistíme a odstránime uzávery

NEVKLADÁME: Žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, sklo s výpletom a iné odpady.

Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY-vreca MODREJ farby



Pred uložením do nádoby alebo vreca odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilné alebo kožené prebaly z kníh, izolepu
Veľké kusy – kartónové krabice a krabice od nápojov (tetrapak) rozrežeme a zložíme

NEVKLADÁME Mastný papier, celofán, fólie, obaly od kávy

Budeme ukladať do nádoby alebo RECY-vreca ŽLTEJ farby



Plasty, hlavne plastové fľaše od nápojov, pred vložením do nádoby alebo do vreca očistíme a dstránime kovové a textilné zvyšky
Pre efektívne využitie nádob a vriec budeme hlavne fľašky PET “lisovať” pristúpením na zemi

NEVKLADÁME: Celofán, plastové nádoby od mazadiel a nebezpečných chemikálií

Budeme ukladať do nádoby alebo RECY- vreca SIVEJ farby
 kovové konzervy očistíme od zvyškov potravín a tekutín
 ostré hrany ohnite, tak aby nemohlo dôjsť k zraneniu
Všetky bežné druhy kovov (železo, meď, hliník, konzervy…) vyseparujte a vhoďte ich do sivých kontajnerov na kovy.

NEVKLADÁME: Tlakové fľaše (dezodoranty, šľahačky), kovové nádoby od farieb, riedidiel, hrnce

Bio-odpad, vhodný na kompostovanie, tvorí 30 – 45 % z celkového množstva komunálnych odpadov. Konečný produkt získaný z
bioodpadov, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo.
Kompostovať je možné v podstate všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené. Do kompostu by sa nemali
vkladať zvyšky varených jedál.
Materiál vhodný na kompostovanie:
Odpad z kuchyne

Odpad zo záhrady

Iný organický odpad
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Zvyšky ovocia a zeleniny Zvädnuté kvety

Popol z dreva

Suché potraviny

Pokosená tráva

Hobliny, piliny

Zvyšky čaju, kávy

Konáre, lístie, plody Škrupinky, perie

Kompostovisko si môžete založiť na hociktorom mieste v záhrade.
Kompost priebežne prehadzujte a prevrstvujte po 3 – 5 týždňoch menej kvalitnou zeminou a novým bio-odpadom. Ak kompostovisko vyschýňa, zvlhčite ho
vodou, ak zapácha a hnije – pridajte suchý materiál (lístie, konáre apod.).

Príloha: Zoznam zariadení
podľa kategórií a druhov elektroodpadov a elektrozariadení

Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče
Druh:
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče
1.2 Chladničky
1.3 Mrazničky
1.4 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.5 Práčky
1.6 Sušičky
1.7 Umývačky riadu
1.8 Sporáky a rúry na pečenie
1.9 Elektrické sporáky
1.10 Elektrické varné dosky
1.11 Mikrovlnné rúry
1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.14 Elektrické radiátory
1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.16 Elektrické ventilátory
1.17 Klimatizačné zariadenia
1.18 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
Druh:
2.1 Vysávače
2.2 Čističe kobercov
2.3 Iné spotrebiče na čistenie
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6 Hriankovače
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2.7 Fritézy
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné
spotrebiče na
starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy
Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Druh:
Centralizované spracovanie údajov
3.1 Servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tlačiarne
Osobné počítače
3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)
3.5 Laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)
3.6 Notebooky
3.7 Elektronické diáre
3.8 Tlačiarne
3.9 Kopírovacie zariadenia
3.10 Elektrické a elektronické písacie stroje
3.11 Vreckové a stolové kalkulačky
3.12 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické
sprostredkovanie informácií
3.13 Užívateľské terminály a systémy
3.14 Faxové prístroje
3.15 Telex
3.16 Telefónne prístroje
3.17 Telefónne automaty
3.18 Bezdrôtové telefónne prístroje
3.19 Mobilné telefónne prístroje
3.20 Záznamníky
3.21 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
prostredníctvom
telekomunikácií
Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
Druh:
4.1 Rozhlasové prijímače
4.2 Televízne prijímače
4.3 Videokamery
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4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-fi zariadenia
4.6 Zosilňovače zvuku
4.7 Hudobné nástroje
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu
vrátane signálov alebo
technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
Kategória č. 5: Svetelné zdroje
Druh:
5.1 Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
5.2 Lineárne žiarivky
5.3 Kompaktné žiarivky
5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.6 Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek
Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov)
Druh:
6.1 Vŕtačky
6.2 Pílky
6.3 Šijacie stroje
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,
dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných
materiálov
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov,
klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo
plynných látok inými prostriedkami
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
Druh:
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2 Konzoly na videohry
7.3 Videohry
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.6 Hracie automaty
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Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov)
Druh:
8.1 Zariadenia na rádioterapiu
8.2 Kardiologické prístroje
8.3 Prístroje na dialýzu
8.4 Dýchacie prístroje
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7 Analyzátory
8.8 Mrazničky
8.9 Prístroje na fertilizačné testy
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení
alebo postihnutia
Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Druh:
9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2 Tepelné regulátory
9.3 Termostaty
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne
zariadenia
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr.
ovládacie panely)
Kategória č. 10: Predajné automaty
Druh:
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje
10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4 Automaty na výdaj peňazí
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
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