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 ZBER EPS ODPADOV 
Objednávka / Dodací list 

č. : ................. 
                     objednané dňa : .................. 
 
Názov spoločnosti :  ..................................................................................................................... 

Adresa spoločnosti :   ..................................................................................................................... 

IČO :                           .....................................................................................................................  

Kontaktná osoba:  ..................................................................................................................... 

Kontakt (telefón, email) : ................................................................................................................. 

Adresa nakládky :   ..................................................................................................................... 

zEPS Číslo druhu odpadu - názov druhu odpadu Počet vriec Hmotnosť v kg 

B
IE

LY
 07 02 13 odpadový plast   

15 01 02 obaly z plastov   

17 02 03 plasty    

SI
VÝ

 

07 02 13 odpadový plast   

15 01 02 obaly z plastov   

17 02 03 plasty   

Spôsob nakladania : R 3, R 13 

Požiadavky na kvalitu EPS odpadov : pozri stranu 2. 

 

Dátum dodania: .........................  Odovzdal : .........................           Podpis : ............................. 

                                                      Prevzal    : .........................           Podpis : .............................  

mailto:odbyt@polyform.sk
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Podmienky, za ktorých sa preberá odpad do 
zariadenia – požiadavky na parametre odpadu 

 
 

Do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa preberajú iba neznečistené odpady z EPS. 
 

Katalógové  
číslo odpadu 

Názov 
odpadu Technická špecifikácia odpadov – kvalitatívne požiadavky 

07 02 13 Odpadový 
plast 

 

Iba odpady pochádzajúce priamo z výroby EPS alebo z výrobkov z EPS, a to 
odrezky a nepodarky. 

 

15 01 02 
Obaly 

z plastov 
 

Odpady z použitých a  vyradených obalov z EPS, pochádzajúce 
z vybaľovania tovarov vo veľkoskladoch a predajniach, alebo zbierané zo 
separovaného zberu odpadov u obyvateľov. Jedná sa spravidla o výlisky 
z EPS, ktoré sú používané ako výplňový obal do krabíc na balenie strojov, 
prístrojov, zariadení, elektro výrobkov a pod. Taktiež sa jedná o výplňový 
materiál vo forme malých dutiniek. 

17 02 03 Plasty 

Odpad z neznečistených zvyškov  stavebných prvkov z EPS. Jedná sa 
o odrezky z dosiek z polystyrénu – izolačných materiálov, ktoré sa používajú 
v stavebníctve. Odrezky musia pochádzať z „prípravnej fázy“, kde sa ešte 
nepoužitý polystyrénový blok pripravuje rezaním  na použitie. Odpady nesmú 
obsahovať zvyšky malty, betónu, asfaltu a pod. 

  
• Odpady nesmú byť znečistené žiadnymi chemickými látkami, zvyškami syntetických farieb, olejov, 

tmelov, lepidiel, zeminy, malty a pod. 
• odpady nesmú obsahovať lepiace pásky, plastové alebo papierové nálepky, samolepky, visačky, 

kovové a textilné časti. 
• Odpady nesmú mať charakter kompozitu ( napr. polystyrén „potiahnutý“ fóliou). 
• Do zariadenia nebudú prijímané  odpady v drvenej podobe, iba vo forme kusov. 
• Odpady z EPS musia byť vytriedené na biely a sivý odpadový polystyrén.  
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