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Požiadavky na kvalitu a rozmery kusového drevného odpadu pre dodávateľov recyklátu. 
 
 

Predmetom je drevný odpad zatriedený v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v rámci nasledovných kódov 
odpadov: 030105, 150103, 170201, 191207, 200138. 
 

 Kvalita A Kvalita B Neprípustná kvalita 
 

Štandardná prebierka 
Prebierka so zrážkami z 

ceny  

 

Zamietnutá prebierka alebo  
ďalšie zníženie ceny 

Materiály 

odrezky z masívneho  
dreva, drevené obaly,  

demolačné drevo,  
drevotriesková doska a  
OSB-doska, preglejka,  

nábytkové drevo 

odrezky z masívneho dreva, 
drevené obaly, demolačné  

drevo, drevotriesková doska a 
OSB-doska, preglejka, 

nábytkové drevo 

Povrchové úpravy,   halogenovanými 
organickými látkami, impregnáciam 

ochranné prostriedky na drevo, lepenka, 
hliníkové fólie, asfaltované časti 

—> zamietnutá prebierka 

Rozmery kusového  
drevného odpadu¹ 

do 3000 mm x 1100 mm  
x700 mm 

do 5000 mm x 1400 mm 
x 800 mm 

20% zrážka z ceny 

viac ako 5000 mm x 1400 mm 
x 800 mm 

—> zamietnutá prebierka 
Rozmery 

predrveného 
drevného odpadu 

od 50 mm do 300 mm 
(G300) 

nad 300 mm 

20% zrážka z ceny 

nad 300 mm + prímesy (kovy, plasty, sklo, 
kamene) 

—> zamietnutá prebierka 

Rozmery drveného 
drevného odpadu 

od 5 mm do 40 mm 
(G50) 

nad 40 mm a pod 5 mm 

20 – 50 % zrážka z ceny v závislosti od 
hodnoty multiplikátora 

nad 40 mm a pod 5 mm + prímesy (kovy, 
plasty, sklo, kamene) 

—> zamietnutá prebierka 

Vláknitá doska (MDF): do 2 % 
do 10 %  

50 % zrážka z ceny 

viac ako 15 % 
—> zamietnutá prebierka 

Rušivé látky2: žiadne 
do 2 %  

20 % zrážka z ceny 
viac ako 2 %  

—› zamietnutá prebierka 

Kovové časti: 
žiadne okrem spojovacích  
prvkov, klincov, skrutiek,  

pántov 

žiadne okrem spojovacích  
prvkov, klincov, skrutiek,  

pántov 

žiadne okrem spojovacích  
prvkov, klincov, skrutiek,  

pántov 

Kamene, betón: s priemerom do 2 cm,  
do 1 % z objemu 

s priemerom do 2 cm,  
do 1 % z objemu 

s priemerom nad 2 cm,  
nad 1 % objemu dodávky 

Hniloba, pleseň: nevyskytuje sa 
do 5 %  

20 % zrážka z ceny 
nad 5 %  

50 % a ž 100 %  zrážka z ceny 

Obsah vody 25 % 
Od 25 % do 30 % 

20% zrážka z ceny 

Nad 30 % 

50 % zrážka z ceny  
 

Škody, ktoré na našich strojných zariadeniach vzniknú v dôsledku výskytu veľkých telies ako napríklad kovové 
predmety o hrúbke viac ako 5 mm, veľké kamene, betóny a pod. budú u dodávateľa drevného odpadu 
nárokované k náhrade. 
 

1) Nadmerná veľkosť kusového drevného odpadu: od 5000 x 1400 x 800 mm 

2) Prach, plasty, kovy všetkých druhov, kamene, sklo, guma, fólia, penové hmoty, styropor, textílie,  
       čalúnenie,  hlinikové fólie atď. 

 


