
Kvalitatívne požiadavky na dodávky odpadov z dreva  
 
Palety a obalový materiál   
Použité palety, drevené obaly, debny, ktoré nesmú byť ošetrené alebo zničené chemickými 
látkami nebezpečnými pre životné prostredie. Tento materiál nesmie obsahovať papier, plasty 
a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je 
povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie 
presiahnuť 1% objemu materiálu.  
Drevený materiál doskový   
Surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, MDF dosky, OSB dosky. Tento materiál 
nesmie obsahovať kamene, hlinu, prach, papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť 
použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál 
(klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.  
Drevený materiál stavebný   
Stavebné drevo, nábytok, debničky. Tento materiál nesmie obsahovať nábytkové kovanie, 
kamene, hlinu, prach, ďalej papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo 
výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, 
žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.  
Drevený materiál   
Demoličné drevo, nábytok, drevený odpad zo skládok. Tento materiál môže čiastočne 
obsahovať nábytkové kovanie, kovové zámky, lepenku, stavebnú suť, plasty. Všetky uvedené 
prímesy nesmú presiahnuť 5% celkového objemu.  
Maximálna veľkosť masívnych kovových predmetov je povolená do 5 cm, maximálna váha 
jednotlivých kovových prímesí je povolená do 400 g  
Okná a okenné rámy  
Okná a okenné rámy. Tento materiál môže čiastočne obsahovať kovanie, tesniacu gumu, 
hliník. Maximálna veľkosť kovových predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 
5% celkového objemu.  
Okná v celku vrátane skiel  
Tento materiál môže  obsahovať kovanie, tesniacu gumu, hliník. Maximálna veľkosť 
kovových predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 5% celkového objemu.  
 
 
Kvalitatívne požiadavky na dodávky odpadov zo skla  
Odpady zo skla nesmú obsahovať žiadny iný druh odpadu, ako napr. plasty, keramika, 
porcelán, stavebné odpady, guma a nasledovné typy skla: varné sklo (jenské sklo), sklo z TV 
obrazoviek, monitory z PC, bezpečnostné sklo s drôtenou vložkou, autosklá s bezpečnostnou 
vložkou, sklokeramika t.j. varné platne zo sporákov, osvetľovacie telesá a podobne.  
 
 
 
 
 


