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Stavebné odpady a odpady z demolácií (SDO)

- vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác
vykonávaných pri údržbe, úprave alebo odstraňovaní stavieb.

- vznikajú počas realizácie novostavieb, rekonštrukcií alebo búracích prác pozemných
alebo inžinierskych stavieb

- tvoria osobitný prúd odpadov v zmysle zákona o odpadoch

- legislatívna podpora pre nakladanie so SDO je v súlade so celoeurópskymi trendami

Špecifikácia odpadov pri demolačných 
činnostiach - Základný legislatívny rámec



Špecifikácia odpadov pri demolačných 
činnostiach - Základný legislatívny rámec
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Základný legislatívny rámec evidencie a nakladania s SDO v súčasnosti

• Prípravná fáza demolácie:

- Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. §88: Na odstránenie stavby, je potrebné povolenie
stavebného úradu. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby predkladá vlastník
stavby.

- Vyhláška MŽP SR č. 453/2000, §24: žiadosť má obsahovať údaje o tom, ako sa naloží s
vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží.

• Po uskutočnení demolácie:

- Vyhláška MŽ SR č. 366/2015 Z. z.: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník.

- zodpovednosti pôvodcu a držiteľa odpadu pri nakladaní s odpadom definuje Zákon
o odpadoch č. 79/2015:



Špecifikácia odpadov pri demolačných 
činnostiach - Základný legislatívny rámec
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• Zákon o odpadoch č. 79/2015: definuje pôvodcu a držiteľa odpadu a ich
zodpovednosti za nakladanie s odpadmi (aj demolačnými)

• pôvodca odpadu: právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa 
demolačné práce vykonávajú;

• držiteľ odpadu: pôvodca odpadu, u ktorého sa odpad nachádza

• zodpovedajú za nakladanie s odpadmi tak, ako sú stanovené podľa § 14, predovšetkým:

o správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov)

o zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

o zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a nakladať s nimi v
súlade s osobitnými predpismi

o zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

Nakladanie s SDO -
Základný legislatívny rámec
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• príprava na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý má 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

• recyklácia v rámci svojej činnosti (ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie); odpad takto nevyužitý má ponúknuť na recykláciu 
inému,

• zhodnotenie v rámci svojej činnosti (ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu); odpad takto nevyužitý má ponúknuť na zhodnotenie inému,

• zneškodnenie (ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie)

➢ Aby tieto povinnosti bolo možné prakticky uskutočniť, a odpady boli uplatniteľné 
na trhoch, musia byť zavedené postupy, ktorými sa zabezpečí kvalita SDO, ktorá 

umožní získať produkty vhodné na jednotlivé spôsoby nakladania

Nakladanie s SDO -
Základný legislatívny rámec
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Nakladanie so SDO

☺ Selektívna demontáž a triedenie hlavných tokov SDO
(betón, kovy, drevo, plasty ...), v prípade potreby ručne,
a samostatné spracovanie

☺Triedenie pri zdroji - počas procesu demolácie, aby sa
zabezpečila kvalita recyklovaného kameniva a iných
materiálov (Najlepšie postupy environmentálneho manažérstva)

 Informácie o druhoch a množstvách odpadov, ktoré v
rámci demolácie budovy vzniknú

 Vedomosti o možnostiach nakladania s nimi, resp. o
možnostiach úpravy, zlepšenia kvality, aby mohlo dôjsť

☺ čo najhodnotnejší spôsob

nakladania s odpadom

 Reálne podmienky na trhu: možnosti 
uplatnenia prvkov na opätovné použitie a 
recyklovaných materiálov 

 Limity (legislatívne, normatívne) na použitie 
recyklovaných materiálov do nových aplikácií / 
výrobkov
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Trh s recyklovaným SDO
Demolačná firma – recyklačná firma:

• Zber (vytriedeného) SDO
17 01 01 Betón
17 01 02 Tehly
17 01 07 Zmes betónových tehál, obkladačiek, dlaždíc, iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 Drevo (stavebné rezivo)
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

• Úprava (čistenie, drvenie, triedenie ...)

• Predaj upraveného (certifikovaného) materiálu – na zhodnotenie
Recyklované suťové produkty (recyklát suťový, recyklát hlinitý – rôzne frakcie)
Recyklované betónové produkty (betónový recyklát, rôzne frakcie)
Recyklované tehlové produkty (tehlový recyklát, rôzne frakcie)
Recyklované asfaltové produkty (asfaltový recyklát, rôzne frakcie)
Recyklovaná zemina triedená
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Trh s recyklovaným SDO

• Obmedzený trh s prvkami na opätovné použitie

- opätovné použitie predstavuje ešte väčšiu environmentálnu výhodu než recyklácia, 
pretože pri prepracovaní nedochádza k vplyvom na životné prostredie. 

- použitie prvkov pochádzajúcich z demontáže iných budov, ako sú tehly, dlaždice, 
betónové panely, trámy betónové, kovové, drevené, drevené rámy, prvky vnútorného 
vybavenia (okná, dvere, krbové rímsy, obklady – hlavne ak sú z cenných surovín –
mramor, exotické dreviny ...)

- čo najširšie použitie pomocných materiálov (napr. paliet) na staveniskách. 

• Obmedzený trh s niektorými hlavnými tokmi odpadov

- Plasty (PVC), sklo, izolácie, sadra - sadrokartón
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Vznik SDO na Slovensku

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=3583
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Z „Programu predchádzania vzniku 
odpadu SR na roky 2019 – 2025”

• Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z
demolácie (odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov) je do roku 2020
zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály
najmenej na 70 % hmotnosti.

• Východiskom je cieľ smernice 2008/98 / ES o odpadoch: recyklovať do roku 2020 
70% SDO.

Opatrenia:

• Zvýšenie poplatkov za skládkovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

• Vypracovanie analýzy možností opakovaného používania stavebného materiálu z
demolačných a rekonštrukčných prác

• Podpora vytvárania bazárov alebo centier opätovného používania stavebného 
materiálu 
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EU stratégie

EU28 tvorba odpadov (2016)
Zdroj: Eurostat (online data code: env_wasgen)

Opatrenia odporúčané Európskou komisiou:

• Povinný pred-demolačný a pred-renovačný audit –
audit odpadov

• Povinná selektívna demolácia/triedenie
12



EU stratégie

Cieľom „protokolu“ je zvýšiť dôveru v kvalitu recyklovaných 
materiálov a ich používanie v stavebníctve.

Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom:

a) lepšej identifikácie, triedenia pri zdroji a zberu odpadu   

b) lepšej odpadovej logistiky

c) lepšieho spracovania odpadu

d) riadenia a zabezpečovania kvality

e) vhodných politických a rámcových podmienok 

Zdroj: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en13

http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en


Zdroj: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

Všeobecný tok spracovania stavebného odpadu a odpadu z demolácie
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Základný legislatívny rámec nakladania so SDO

• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

• Vyhláška č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

• Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien;

• Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

• Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
v znení neskorších zmien;

• Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.: o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

• Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov 
a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších zmien

Dokumenty na úrovni EU:

• Referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových
ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore
stavebníctva podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS): 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11007-2016-ADD-1/sk/pdf

• http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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2 Audit pred demoláciou a rekonštrukciou

- osobitná úloha v rámci plánovania projektu demolácie

- v ideálnom prípade by sa audit odpadu mal uskutočniť pred výzvou na predkladanie ponúk a 
mal by byť súčasťou špecifikácií pre verejné súťaže

- minimálne by však takéto audity mali prebehnúť pred podaním žiadosti o „Povolenie na 
odstránenie stavby“

- zistenia auditov by sa mali stať podkladmi pre rozhodnutia orgánov o schválení naplánovanej 
práce

- zodpovedný je audítor (tím) (neutrálny, nezávislý) - kvalifikovaný odborník s primeranými
znalosťami o súčasných aj minulých stavebných materiáloch (vrátane nebezpečných
materiálov), súčasných aj minulých stavebných technológiách a histórii danej budovy, ktorý
pozná demolačné techniky, spracovanie odpadu, ako aj (miestne) trhy.

16



2 Audit pred demoláciou a rekonštrukciou

Cieľom auditu odpadu je:

▪ získať jasnú predstavu o infraštruktúre demolovanej budovy

▪ získať odhady druhov / množstiev odpadových materiálov

▪ poskytnúť odporúčania na nakladanie s odpadom, aby bolo 
možné vopred plánovať nakladanie s odpadmi tak, aby sa 
v čo najväčšej miere uplatnili postupy z vrcholu hierarchie

Vykonanie auditu by malo napomôcť k:

▪ lepšej identifikácii tokov odpadov

▪ lepšej príprave demolačných prác

▪ bezpečnejšiemu nakladaniu s nebezpečným odpadom

▪ lepšiemu monitorovaniu nákladov

▪ riadeniu environmentálnej a technickej kvality materiálov
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2 Audit pred demoláciou a rekonštrukciou

Úloha subjektov auditu odpadu v rámci nakladania s odpadom 
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2 Audit pred demoláciou a rekonštrukciou

▫ materiály, ktoré sa (povinne) triedia pri zdroji 
(napríklad nebezpečný odpad); 

▫ rady a usmernenia na bezpečné odstránenie 
nebezpečných odpadových materiálov

▫ potenciál materiálov na opätovné použitie alebo 
recykláciu; 

▫ odporúčaný spôsob nakladania s odpadom a 
možnostiach jeho zhodnocovania;

19

❖metódy čo najpresnejšej identifikácie druhu 
materiálu (vrátane nebezpečného odpadu), ako aj 
metódy na stanovenie množstva 

Všeobecná schéma auditu odpadu



2 Audit pred demoláciou a rekonštrukciou

Odporúčania na nakladanie s odpadmi je v rámci auditu treba definovať s rešpektovaním 
nasledovnej hierarchie:

▪ Opätovné použitie je použitie materiálov alebo stavebných prvkov pri viac ako jednej príležitosti, na ten istý 
alebo na iný účel, pričom nie je nutné, aby sa znova spracúvali. Väčšia environmentálna výhoda než recyklácia, 
pretože si vyžaduje minimálnu úpravu.
▫ spätné zasypávanie:  využitie odpadu priamo na mieste

▪ Recyklácia: materiály sa zbierajú, spracúvajú a opätovne prerábajú na nové výrobky alebo sa používajú ako 
náhrada surovín; buď na stavenisku ako nové stavebné zdroje, alebo mimo staveniska v zariadení na recykláciu

▪ Zhodnocovanie je akákoľvek činnosť vykonávaná na zvýšenie kvality odpadu, pre jeho opätovné použitie alebo 
recykláciu

▪ Likvidácia v spaľovni je činnosť, keď sa odpad odovzdá v oficiálnej spaľovni odpadu spaľovanie (napríklad 
drevo, papierové obaly)

▪ Zneškodňovanie – uloženie na skládku

20❖ zároveň s plným zohľadnením miestnych trhov so SDO, ako aj s prvkami na opätovné 
použitie a s recyklovaným materiálom, vrátane dostupnej kapacity zariadení na 
recykláciu v blízkom okolí stavby



2 Audit pred demoláciou a rekonštrukciou

Veľký vplyv na úspešné uplatnenie odporúčaní auditu majú:

▪ reálne podmienky na trhu:

▫ možnosti uplatnenia prvkov na opätovné použitie: tehly, dlaždice, betónové panely, 
trámy betónové, kovové, drevené, drevené rámy, prvky vnútorného vybavenia (okná, 
dvere, krbové rímsy, obklady – hlavne ak sú z cenných surovín – mramor, exotické 
dreviny ...) – bazáry, burzy ...

▫ možnosti uplatnenia recyklovaných materiálov v danom regióne,

▪ limity (legislatívne, normatívne) na použitie recyklovaných materiálov do nových aplikácií / 
výrobkov
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3 Implementácia auditu odpadov

22

zdroj: Deloitte (2017), Resource Efficient Use of Mixed Wastes: Improving management of 
construction and demolition waste (http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf


3 Implementácia auditu odpadov
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Hlavné body, ktoré sa musia špecifikovať na národnej úrovni, sú:

▪ prahy na vykonanie auditu alebo jeho častí (napr. minimálna veľkosť budovy, 
podmienky za ktorých bude audit povinný, materiály ktoré majú povinne podliehať 
auditu ... )

▪ šablóny alebo elektronické formuláre na hlásenie o audite odpadu

▪ metodiky pre odber vzoriek a identifikáciu materiálov, detekciu nebezpečných 
materiálov

▪ požadované zručnosti a certifikácie pre audítorov

▪ najlepšie postupy pri identifikácii a podávaní správ o odpadoch

▪ predpisy pre triedenie odpadu, skládkovanie a spracovanie odpadu

▪ stimuly na podporu spracovania, separácie a opätovného použitia odpadu



3 Implementácia auditu odpadov
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V súčasnej praxi za pred-demolačný audit (neúplný) možno považovať napr.:

▪ stavebný prieskum prítomnosti azbestu v stavbe

▪ výkaz výmer vypracovaný z analýzy stavebnej dokumentácie

▪ nezávislá inšpekcia v rámci certifikačného hodnotenia budovy, napr. BREEAM



Preddemolačný audit na Slovensku

- Nie je legislatívna povinnosť vykonávať audit

- Vyžaduje sa napr. pri certifikačnom systéme BREEAM v rámci ukazovateľa Wst01, kde
hodnotiace kritériá vyžadujú okrem iného:

• Vykonanie auditu, ktorý musí zahŕňať:

- Identifikáciu kľúčových odpadov z rekonštrukcie a demolácie

- Potenciálne aplikácie a návrhy riešení pre opätovné použitie a recykláciu hlavných 
odpadov z rekonštrukcie a demolácie.

• Majú byť zavedené postupy na triedenie, opätovné použitie a recykláciu stavebného 
odpadu pre najmenej 5 definovaných skupín odpadu (betón, keramika, drevo, 
sadrokartón, vyťažený materiál)

• Má sa zabezpečiť odklon odpadov od skládky nasledovne:

Národná miera zhodnocovania

demolačného odpadu

Cieľová miera BREEAM pre odklon zo skládky

1 kredit Príkladná úroveň

<60% (hmotnostne) ≥70% (hmotnostne) alebo ≥60%

(objemovo)

≥75% (hmotnostne) alebo ≥65%

(objemovo)

≥60% (hmotnostne) ≥10% nad rámec národnej miery (až

kým sa 95% celkového vytvoreného

odpadu odkloní zo skládky)

≥95% celkového vytvoreného odpadu

je odklonených zo skládky
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3 Implementácia auditu odpadov
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BREEAM hodnotiace kritériá (Wst01)

1.

Zníženie

množstva

stavebného

odpadu

1 kredit

Vykoná sa preddemolačný audit, ktorý musí zahŕňať:

- Identifikáciu kľúčových odpadov z demolácie

- Potenciálne aplikácie: opätovné použitie a recykláciu hlavných

tokov odpadov

1 kredit
Boli zavedené postupy na triedenie, opätovné použitie a recykláciu

stavebného odpadu pre najmenej 5 definovaných skupín odpadu

2. 

Odklon

zdrojov od

skládky

1 kredit Značné množstvo vzniknutého odpadu bolo odklonené zo skládky



Praktické príklady
A  Prehliadka na mieste: identifikácia nebezpečných materiálov

▪ uvoľnené umelé minerálne vlákna (ak sú nebezpečné),
▪ zložky obsahujúce minerálny olej (napr. nádrž),
▪ detektory dymu s rádioaktívnymi zložkami,
▪ priemyslové komíny (napr. šamotové),
▪ izolačné materiály zo zložiek obsahujúcich chlorofluorouhľovodíky (H)CFC),
▪ škvára (napr. v medzistropoch),
▪ zemina kontaminovaná olejmi alebo inak,
▪ suť po požiari alebo inak kontaminovaná suť,
▪ izolácie obsahujúce polychlorované bifenyly (PCB),
▪ elektrické zariadenia so znečisťujúcimi látkami (napr. výbojky obsahujúce ortuť, žiarivky, kondenzátory obsahujúce 

PCB, iné elektrické zariadenia obsahujúce PCB
▪ káble s izolačnou kvapalinou,
▪ chladiaca kvapalina a izolácie z chladiarenských zariadení alebo klimatizačných jednotiek obsahujúcich 

chlorofluoruhľovodíky (H)CFC),
▪ materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) (napr. asfalt s obsahom dechtu, dechtová lepenka, 

korkové bloky, škvára),
▪ zložky obsahujúce soľ, olej, decht, fenoly alebo týmito látkami impregnované (napr. impregnované drevo, lepenka, 

železničné podvaly, stĺpy),
▪ materiál obsahujúci azbest (napr. azbestocement, striekaný azbest, akumulátorové topné telesá, azbestová podlaha),
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Praktické príklady
A  Prehliadka na mieste: identifikácia nebezpečných materiálov

▪ V niektorých krajinách bolo uverejnených 
niekoľko usmerňovacích dokumentov s 
informáciami o období používania 
určitých materiálov. Obrázok ukazuje 
použitie nebezpečných látok v 
historických výrobkoch v rôznych 
časových obdobiach vo Fínsku.
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A  Prehliadka na mieste: identifikácia nebezpečných materiálov

▪ Prehľad stavebných materiálov s 
obsahom azbestu, ktoré boli v 
minulosti vyrábané v Československu
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Praktické príklady
A  Prehliadka na mieste: identifikácia nebezpečných materiálov

▪ Identifikácia pomocou 
nedeštruktívnych skúšok a meraní 

(prenosné XRF spektrometre, IR  
spektroskopy, prenosné detektory azbestu 
...)

▪ Identifikácia pomocou chemických 
analýz (RTG, DTA ...)
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A  Prehliadka na mieste: identifikácia materiálov

Nápomocné „Handbooks“, „Good practices“ ...
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Trendy v nástrojoch pre identifikáciu látok a materiálov v stavbách 



Praktické príklady
A  Prehliadka na mieste: identifikácia materiálov
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Deštruktívny spôsob
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Praktické príklady B  Súpis materiálov
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č. 
polo
žky

Konštrukcia / prvok EWC Opis odpadu
Hmotnosť 

[t]
Kateg. Druh

1

Stropy - železobetónové

17 01 01Betón 65 904,00 O Inertný
Nosné steny -
železobetónové
Strecha - nosná 
konštrukcia

2

Deliace steny -
sádrokartónové

17 08 02
Stavebné materiály na 
báze sadry iné ako 
uvedené v 17 08 01

3 484,00 O Neinertný
Zavesené stropy -
sádrokartónové kazety

Vnútorný obklad 
obvodových stien -
sádrokartón

3
Drevené konštrukcie, 
časti dverí, obkladov

17 02 01Drevo 15,00 O Neinertný

.........................
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☺ Selektívna demontáž a triedenie hlavných tokov SDO (betón, kovy, drevo, plasty ...), v prípade
potreby ručne, a samostatné spracovanie
☺ Triedenie pri zdroji - počas procesu demolácie, aby sa zabezpečila kvalita recyklovaného kameniva
a iných materiálov (Najlepšie postupy environmentálneho manažérstva)
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❖ Odporúčania pre triedenie - Nežiadúce zložky v jednotlivých skupinách
odpadov, napr.:

v skupine Betón: zemina, organické zložky (drevo, plasty ...), sádra,
pórobetón, sklo, asfaltové izolácie, minerálne izolácie (sklená/minerálna vata)
a pod.

❖ Špecifické usmernenia, napr.:

Skupine odpadov na báze sadry je treba pri zbere, triedení a uskladňovaní
venovať zvýšenú pozornosť. Je treba zabezpečiť, aby týmto odpadom neboli
znečisťované ďalšie skupiny, pre ktoré je sadra nežiadúcou zložkou.

❖ Definovanie miestnych trhov, napr.:
Zoznam subjektov odporúčaných na nakladanie s jednotlivými skupinami 

odpadov:

• Firma AAA, ... ul., mesto: stavebný odpad

• Firma BBB, ... ul., mesto: stavebný odpad

• Firma CCC, ... ul., mesto: sklo

• Firma DDD, ... ul., mesto: PVC

• ...............
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Skupiny 
BREEAM

Identifikácia 
materiálu podľa 

BREEAM
EWC Úprava

Produkt
Možné / odporúčané odbytové kanály

Miera 
zhodnotenia

[%]

1 Betón 17 01 01
Drvenie, triedenie 

na frakcie
Betónový 
recyklát

Recyklácia - odvoz do recyklačného strediska

Opätovné použitie - Spätné zasypávanie

2 Sadrokartón 17 08 02

Separovaný zber 
a skladovanie na 

zabránenie 
kontaminácie 

iných materiálov

Sadrokartón Recyklácia - odvoz výrobcovi nových produktov 
na báze sadry

Likvidácia - odvoz na skládku

3

Vyťažený 
materiál 17 09 04

Triedenie na suť a 
zeminu

Recyklát suťový + Zemina 
triedená na konečné terénne 

úpravy

Opätovné použitie - Spätné zasypávanie

Recyklácia - odvoz do recyklačného strediska

Nerecyklovateľný podiel Likvidácia - odvoz na skládku

4 Drevo 17 02 01 Demontáž -

Energetické zhodnotenie - odvoz na spaľovanie

Opätovné použitie prvkov v inej stavbe

Likvidácia - odvoz na skládku

5 Kovy

17 04 01 17 
04 02 17 04 

05 
17 04 11

Separovaný zber 
podľa druhov

Oceľ, hliník, meď, káble Recyklácia - odvoz do recyklačného strediska

Vykurovacie telesá, brány, 
zábradlia ...

Opätovné použitie prvkov v inej stavbe

6 Sklo 17 02 02
Separovaný zber Sklo Recyklácia - odvoz do recyklačného strediska

Likvidácia - odvoz na skládku

7 Tehly 17 01 02
Separovaný zber, 

čistenie
drvenie

Tehly Opätovné použitie prvkov v inej stavbe

Tehlový recyklát Recyklácia - odvoz do recyklačného strediska


