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Úvod 

OZV RECobal týmto predkladá pre MŽP SR v zmysle § 28 odseku  4 písm. n) zákona č.79/2015 

Z.z. o odpadoch Správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci 

kalendárny rok, Správa je vyhotovená v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č.373/2015 Z.z. o 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

• Obchodné meno a adresa sídla 

Obchodné meno RECobal s.r.o. 

Adresa sídla Einsteinova 19, 851 01  Bratislava, SR 

• Štatutárny orgán v r. 2021    

Meno a priezvisko Beáta Kastlerová  

Adresa trvalého pobytu Silvánová 25, 902 01  Pezinok 

• Identifikačné údaje 

IČO 47 257 997 

IČ DPH SK2120106285 

• Adresa webového sídla 

Webové sídlo: www.recobal.sk  

• Kontaktná osoba 

Meno a priezvisko Beáta Kastlerová 

Telefón 0903 795 843 

E-mail kastlerova@recobal.sk  

• Číslo a dátum rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal   

Číslo rozhodnutia:  
Autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti 

výrobcov č. 0009/OBALY/OZV/A 16-3.3 zo dňa 22.4.2016 

Platnosť autorizácie:  31.12.2024 

Názov orgánu:   
Ministerstvo životného prostredia SR,  

Nám. Ľ. Štúra Bratislava 1, 812 35  Bratislava  
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1. Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spraco-
vania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu  

podľa §28 ods. 9 písm. c)  
 

1.1 Opis spôsobu výkonu zberu a údaj o rozsahu územného pokrytia Slovenskej 

republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu  

OZV RECobal mala v roku 2021 uzatvorené  zmluvy  na  prevádzkovanie  systému  združeného  

nakladania  s odpadmi  z obalov  a s odpadmi  z neobalových  výrobkov  v 98 obciach SR s 

celkovým počtom obyvateľov 194 332.  Zber odpadov z vyhradených výrobkov sa uskutočňoval 

na základe zmlúv s jednotlivými obcami a zároveň aj zmlúv so zberovými spoločnosťami na 

výkon tejto služby v príslušných obciach disponujúcimi  platnými  súhlasmi v zmysle zákona.   

 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu sa uskutočňoval formou:  

 

1. zberných nádob/kontajnerov  

2. zberných vriec  

3. zberného dvora  

4. iného spôsobu (napr. školský zber). 

 

V roku 2021 sa v každej obci uskutočňoval pravidelný zber 5 zložiek komunálneho odpadu – 

papiera, plastov, skla, kovových obalov a kompozitných obalov.   

 

OZV uplatňuje na komunálnej úrovni podľa miestnych podmienok rôzne systémy zberu. Na 

obecnej úrovni je najrozšírenejší vrecový systém, vo väčších obciach kombinovaný systém 

(vrecia a kontajnery) v mestských častiach sa ukázal ako najvhodnejší kontajnerový systém. Pri 

vrecovom zbere sa uplatňujú 100-120 l vrecia s farebným rozlíšením podľa jednotlivých komodít, 

pričom v niektorých obciach je zavedený zber viacerých komodít do spoločného vreca (plasty, 

VKM, kovové obaly).  

  

Zber oddelene zbieraných zložiek prebieha v súlade s § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa  

vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  o odpadoch  v znení  neskorších  predpisov,  a  to  

prostredníctvom farebne odlíšených zberných nádob:  

 

a) papier ‐ modrá farba,  

b) sklo ‐ zelená farba,  

c) plast ‐ žltá farba,  

d) kovové obaly ‐ červená farba  

e) kompozitné obaly na báze lepenky ‐ oranžová farba. 

 

Frekvencia vývozu vriec je väčšinou stanovená na 1x mesačne. Pri kontajnerovom zbere sa 

uplatňuje frekvencia vývozu 1 – 2 x mesačne (podľa potreby). Objem kontajnerov je stanovený 

na 1100 l formou farebne rozlíšených kontajnerov, pri skle sa ojedinele objavujú i 1300 l 

kontajnery príp. na zberových dvoroch i veľkoobjemové kontajnery. Tu sa osobitne zbierajú 

obalové a neobalové materiály (plasty, sklo). 

 

Vhodný doplnok k tradičným zberom zložiek KO tvorili aj roku 2021 výkupy zo strany lokálnych 

podnikateľov, ktorí sa orientovali predovšetkým na výkup papiera a zberové dvory, umožňujúce 
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obyvateľom prinášať väčšie množstvá rôznych druhov odpadov. Z dôvodu prerušenej školskej 

dochádzky sa v roku 2021 uskutočnili školské zbery papiera len v obmedzenej miere.  

  

Časť priemyselných výrobcov si dokáže zabezpečiť zber odpadov  z obalov  samostatne vo 

svojich prevádzkach. Ide o iné ako komunálne odpady. Títo výrobcovia majú vytvorené 

dostatočné technické zázemie pre zber týchto odpadov, pričom spolupracujú s miestnymi 

zberovými spoločnosťami. Zber, skladovanie, preprava i zhodnotenie vyzbieraných odpadov sa 

uskutočňuje v súlade s platnými predpismi. Odpad je prepravovaný priamo k recyklátorom alebo 

je predaný obchodníkom s druhotnými surovinami. 

 

Zmluvné obce OZV RECobal sa nachádzali v Banskobystrickom, Nitrianskom, Trnavskom, a 

Trenčianskom kraji na celkovej výmere 216 549 ha. Z celkového počtu obyvateľov SR tvorilo 

počet obyvateľov zahrnutý pod OZV RECobal: 3,56%.  

 

1.2 Zoznam obcí, v ktorých OZV RECobal zabezpečovala v roku 2021 združené 

nakladanie s oddelene vyzbieranými zložkami komunálnych odpadov patriacimi do 

vyhradeného prúdu odpadu  

Zoznam zmluvných obcí, ktorých OZV RECobal zabezpečovala v roku 2021 združené nakladanie 

s oddelene vyzbieranými zložkami komunálnych odpadov patriacimi do vyhradeného prúdu 

odpadu je uvedený v Prílohe č. 3.   

2. Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 
Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a o presahujúcom množstve 

podľa §28 ods. 9 písm. d)  

 

 

OZV RECobal splnila v roku 2021 pre výrobcov plniacich si vyhradené povinnosti cez túto OZV 

limity zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov podľa Prílohy 3 zákona č.79/2015 Z.z. 

o odpadoch, o čom informovala MŽP SR dňa 28.2.2021 a zároveň vyrozumela združených 

výrobcov o tejto skutočnosti v zákonnej lehote do 31.3.2021.  

 
 
Miera zhodnotenia a recyklácie podľa Prílohy č. 3 dosiahnutá OZV RECobal v r. 2021  

PLNENIE CIEĽOV  
A ZÁVÄZNÝCH 
LIMITOV  

Zhodnotenie 1 Recyklácia 

Množstvo v t 
Dosiahnutá 

miera  
Záväzná miera 
podľa Prílohy 3 

Množstvo v t 
Dosiahnutá 

miera  
Záväzná miera 
podľa Prílohy 3 

SKLO   5 813,642 t 61,80% min. 60 % 5 813,642 t 61,80%  min. 60 % 

PLASTY 1 547,328 t 79,05% min. 48 % 1 435,253 t 73,33% min. 45 % 

PAPIER 4 499,104 t 72,89% min. 68 % 4 499,104 t 72,89%  min. 60 % 

Kompozit na 
báze lepenky 

62,204 t 189,82% --- 62,074 t 189,42% --- 

KOVY 271,627 t 58,70% min. 55 % 271,627 t 58,70% min. 55 % 

DREVO 1 169,020 t 42,20% min. 35 % 1 169,020 t 42,20% min. 25 % 

 

OZV RECobal nedisponovala za rok 2021 žiadnymi presahujúcimi množstvami.  

 
1 Údaj o zhodnotení v tabuľke zodpovedá podkladu pre výpočet plnenia cieľov a záväzných limitov podľa Prílohy 3   
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OZV si v roku 2021 splnila ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, 

ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.  

 

 

  
 

3. Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vy-
hradeným prúdom odpadu a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme 
združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a informácie 
o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 

podľa §28 ods. 9 písm. f) a g)  

 

 

Zdrojom finančného zabezpečenia systému združeného nakladania v roku 2021 boli poplatky 

výrobcov do OZV RECobal, zodpovedajúce množstvu nimi uvedených obalových a neobalových 

výrobkov na slovenský trh, ako aj príjmy z predaja druhotných surovín pochádzajúcich 

z triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. Zo získaných prostriedkov boli v roku 2021 

hradené náklady súvisiace so zberom, prepravou, spracovaním, zhodnotením a zneškodnením 

vyhradených prúdov odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recykláciu, 

zabezpečenie infraštruktúry v potrebných objemoch, na zabezpečenie informovanosti občanov, 

náklady na fungovanie OZV. 

OZV RECobal nevytvára zisk a všetky získané prostriedky používa výlučne na financovanie 

vytvoreného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov.  

 

Prehľad tržieb a nákladov OZV RECobal za rok 2021 za jednotlivé činnosti     
 

TRŽBY OZV RECobal   

Výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za vyhradené výrobky (obaly aj neobaly spolu) 
zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva.  

2 592 523 €  
 

NÁKLADY OZV RECobal    

Výška celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca z úpravy 
zmluvných vzťahov v rámci systému združeného nakladania s odpadom a zodpovedajúca údajom 
vyplývajúcim z účtovníctva. 

1 770 508 €    

• z toho informačno-vzdelávacie aktivity   11 104 € 
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4. Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie 
aktivity a stručný popis týchto aktivít 

podľa §28 ods. 9 písm. h)  

 

4.1 Stručný opis informačných a vzdelávacích aktivít  

Na komunálnej úrovni OZV RECobal v roku 2021 venovala pozornosť vzdelávacím, 

propagačným a informačným aktivitám. OZV pravidelne informovala občanov v zazmluvnených 

mestách a obciach o potrebe ich zapojenia do triedeného zberu zložiek KO a význame ich 

aktivity, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov. Vzhľadom k tomu, že mnoho obcí, 

v ktorých OZV pôsobí, je národnostne zmiešaných, boli tieto aktivity uskutočňované aj v jazyku 

národnostnej menšiny. V prípade tlačených materiálov boli tieto vyrobené v dvojjazyčných 

mutáciách. Celková výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie 

aktivity za rok 2021 je uvedená v tabuľke č.7.     

 

V dôsledku nepriaznivej situácie s COVID-19 boli počas celého roku 2021 možnosti 

organizovania vzdelávacích aktivít na školách ako aj obecných podujatí veľmi obmedzené. 

Väčšina plánovaných aktivít musela byť zrušená alebo presunutá. 

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal si plnila povinnosť vykonávania propagačných a 

vzdelávacích aktivít prostredníctvom oznamu na svojom webovom sídle a raz za kalendárny 

štvrťrok kombináciou aspoň jednej zvolenej formy uvedenej v ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 

373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v aktuálnom znení. Na tento účel bol v 4. 

štvrťroku využívaný celoslovenský internetový denník Odpady-portal.sk, ako aj rozhlasový spot 

v celoslovenskom rozhlase – Fun Radio, vysielaný  v najsledovanejšom čase 3 x denne.       

 

Na miestnej úrovni boli zo strany OZV RECobal v r. 2021 uskutočňované rôzne formy 

vzdelávania a propagácie: 

• Umiestnenie informácií na výveskách a obecných tabuliach používaných na 

zverejňovanie oznamov v mestách a obciach  

• Zverejňovanie informácií prostredníctvom obecných rozhlasov, televízií a miestnych 

tlačových periodík, sociálnych sietí OZV RECobal  

• Propagačná kampaň prostredníctvom rozhlasového spotu s celoslovenským pokrytím – 

Fun Radio, vysielaný v čase 3 x denne  

• Distribúcia informačných letákov do domácností na území zmluvných miest a obcí  

• Aktuálne informačné samolepky na kontajnerové stojiská v slovenskom aj maďarskom 

jazyku  
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•   Zverejňovanie informácií na webových stránkach obcí 

• Environmentálne vzdelávanie zástupcov obcí 
• Informačné video o zbere triedených zložiek KO a predchádzaní vzniku odpadov pre 

miestnu televíziu obce Dvory nad Žitavou    

• Označovanie kontajnerov informačnými nálepkami  

• V spolupráci s občianskym združením Za udržateľné Podunajsko, (Fenntarthatóbb 

Felvidékért mozgalom) bola vykonaná analýza odpadov v chatovej oblasti obci Moča. 

Analýza preukázala, že počas dovolenkového obdobia je súčasný systém zberu 

triedených zložiek nedostatočný a je potrebný nastaviť nové pravidlá. 

https://ma7.sk/tajaink/onkentesek-jelentkezeset-varjak-a-duna-

mentitisztogatasra?fbclid=IwAR0Ak0VLGuAVHBFnnHfEFDVL9ArlT0U5F3tXL2rz7siOa

Meeiuk0w108XdY 

  

 
 

https://ma7.sk/tajaink/onkentesek-jelentkezeset-varjak-a-duna-mentitisztogatasra?fbclid=IwAR0Ak0VLGuAVHBFnnHfEFDVL9ArlT0U5F3tXL2rz7siOaMeeiuk0w108XdY
https://ma7.sk/tajaink/onkentesek-jelentkezeset-varjak-a-duna-mentitisztogatasra?fbclid=IwAR0Ak0VLGuAVHBFnnHfEFDVL9ArlT0U5F3tXL2rz7siOaMeeiuk0w108XdY
https://ma7.sk/tajaink/onkentesek-jelentkezeset-varjak-a-duna-mentitisztogatasra?fbclid=IwAR0Ak0VLGuAVHBFnnHfEFDVL9ArlT0U5F3tXL2rz7siOaMeeiuk0w108XdY
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Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal si plnila povinnosť vykonávania propagačných a 

vzdelávacích aktivít prostredníctvom oznamu na svojom novom webovom sídle.   

https://recobal.sk/wp-content/uploads/2021/06/Maly_spriedovca_triedenym_zberom_web.pdf 

Nová webstránka bola spustená online v apríli 2021 a obsahuje všetky podstatné informácie pre 

výrobcov, obce a verejnosť.   

    

 

 

 

 

 
 

https://recobal.sk/wp-content/uploads/2019/06/Maly_spriedovca_triedenym_zberom_web.pdf
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Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal si plnila povinnosť vykonávania propagačných a 
vzdelávacích aktivít prostredníctvom oznamu na svojom webovom sídle a raz za kalendárny 
štvrťrok kombináciou aspoň jednej zvolenej formy uvedenej v ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 
373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v aktuálnom znení.  

Na tento účel bol v roku 2021 využívaný celoslovenský internetový denník Odpady-portal.sk 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105215/ozv-recobal-bola-uspesna-aj-v-roku-2019.aspx. 

Na  portáli Odpady-portál boli celoročne zverejňované informačné bannery OZV RECobal. 

5. Informácia o vlastníckych pomeroch OZV  

podľa §28 ods. 9 písm. j)  

 

V období od 1.1. – 3.11.2021 bola vlastnícka štruktúra OZV nasledovná: 

1. Wineology.sk s.r.o., IČO: 53 075 358, Vyšehradská 3732/16, 851 06 Bratislava,  

85% obchodný podiel 

2. SMART DOOR s. r. o., IČO:  51 310 996, Dunajská 8, 811 08 Bratislava,   

15% obchodný podiel 

Ku dňu 4.11.2021 došlo k zmene vlastníckej štruktúry nasledovne:  

1. Wineology.sk s.r.o., IČO: 53 075 358, Vyšehradská 3732/16, 851 06 Bratislava,  

85% obchodný podiel 

2. Squall s.r.o., IČO:  50 759 345, Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava,   

15% obchodný podiel 

6. Informácie o postupe výberu osôb, prostredníctvom ktorých OZV zabez-
pečila činnosti zberu, prepravy, zhodnotenia, recyklácie a zneškodnenia 

podľa §28 ods. 9 písm. k)  

 
Pri výbere svojich zmluvných poskytovateľov služieb berie OZV RECobal do úvahy kvalitu 

uskutočňovaných služieb a ich cenovú výhodnosť. V prípadoch, kde je to možné a účelné, 

uskutočňuje výber na základe cenových ponúk. OZV RECobal počas svojho pôsobenia na 

slovenskom trhu používala rôzne postupy pri výbere osôb, prostredníctvom ktorých 

zabezpečovala činnosti zberu, prepravy, zhodnotenia, recyklácie a zneškodnenia. 

 

V roku 2016 získala OZV RECobal autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. 

Pri zazmluvňovaní svojich prvých obcí bolo povinné zachovať kontinuitu zberu vytriedených 

zložiek komunálneho odpadu, a preto boli zmluvní dodávatelia služieb zberu väčšinou prevzatí 

mechanicky. Zberové spoločnosti disponovali širokými výberom zmluvných partnerov, ktorí 

zabezpečovali následné činnosti – ako sú dotrieďovanie, lisovanie, zhodnotenie a recyklácia, ako 

aj zneškodnenie nečistôt. O žiadnom aktívnom výbere v tomto období sa nedá hovoriť.  

 

V začiatkoch financovania triedeného zberu prostredníctvom OZV sa nedá hovoriť ani o cenovej 

optimalizácii za poskytované služby, pretože prechod na nový systém zberové spoločnosti využili 

na nastavenie novej cenovej úrovne za poskytované služby, čo spôsobuje  problémy 

financovania tejto oblasti dodnes.  

 

 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105215/ozv-recobal-bola-uspesna-aj-v-roku-2019.aspx
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Postupom času OZV RECobal začala uplatňovať aktívnejšie postupy pri výbere svojich 

zmluvných partnerov. Naďalej však prevláda veľmi silné regionálne postavenie zberových 

spoločností, ktoré vyplýva z historického vývoja tohto segmentu služieb. To dáva poskytovateľom 

služieb zberu a prepravy veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu voči OZV, čo bolo a je vo veľkej miere 

prekážkou k vyjednaniu výhodnejších cien za tieto služby. 

 

OZV RECobal sa od svojho začiatku snažila získať kontrolu nad vyzbieraným odpadom, a to v 

oblasti čo najvýhodnejšieho predaja druhotnej suroviny. Pokiaľ to bolo možné, organizovala v 

mestách a obciach prepravu a odvoz zlisovaného materiálu do recyklačných kapacít, pričom 

okrem slovenských recyklátorov využívala aj zahraničné recyklačné kapacity. Pri ich výbere bola 

a je rozhodujúcim faktorom cena za dovezenú surovinu. Rovnako aj prepravné služby na 

transport vytriedenej a vylisovanej suroviny sa uskutočňujú na základe zaslaných cenových 

ponúk.  

 

Osobitým problémom v SR je nedostatok spracovateľských kapacít na zhodnocovanie a 

recykláciu jednotlivých obalových materiálov a ich monopolné postavenie, čo často znižuje 

výkupnú cenu. 
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Príloha č.1 

Zoznam zmluvných obcí, ktorým OZV RECobal zabezpečovala v roku 2021 združené 

nakladanie s oddelene vyzbieranými zložkami komunálnych odpadov patriacimi do 

vyhradeného prúdu odpadu 

IČO Názov obce Okres Kraj 

308749 Andovce Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306363 Bajč Okres Komárno Nitriansky kraj 

308765 Bánov  Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

308773 Bardoňovo1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

308781 Belá Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

308790 Besen Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

587656 Bory Okres Levice Nitriansky kraj 

308811 Branovo Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306843 Čaka Okres Levice Nitriansky kraj 

587672 Čata Okres Levice Nitriansky kraj 

319244 Čebovce Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 

308838 Čechy Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

308846 Černík Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

305341 Čiližská Radvaň Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

308854 Dedinka1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306878 Demandice Okres Levice Nitriansky kraj 

308871 Dolný Ohaj1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

308889 Dubník Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

800198 Dunajský Klátov Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

308897 Dvory nad Žitavou Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306941 Farná Okres Levice Nitriansky kraj 

305391 Gabčíkovo Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

308901 Gbelce Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306967 Hokovce Okres Levice Nitriansky kraj 

306975 Hontianska Vrbica Okres Levice Nitriansky kraj 

307556 Hontianske Trsťany Okres Levice Nitriansky kraj 

655449 Horné Mýto Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

311626 Hrachovište2 Okres Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj 

311634 Hrašné2 Okres Myjava Trenčiansky kraj 

307041 Hronovce Okres Levice Nitriansky kraj 

308919 Hul Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306461 Chotín Okres Komárno Nitriansky kraj 

306479 Imeľ Okres Komárno Nitriansky kraj 

319350 Ipeľské Predmostie Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 

307092 Ipeľský Sokolec Okres Levice Nitriansky kraj 

305472 Jahodná Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

308935 Jasová1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

308943 Jatov1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

319384 Kleňany Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 

305502 Kľúčovec Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

309028 Kmeťovo1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

308986 Kolta Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306525 Komárno Okres Komárno Nitriansky kraj 

308994 Komjatice1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 
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309001 Komoča1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

319392 Kosihovce Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 

311715 Krajné2 Okres Myjava Trenčiansky kraj 

306533 Kravany nad Dunajom Okres Komárno Nitriansky kraj 

307181 Kuraľany Okres Levice Nitriansky kraj 

305537 Kútniky Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

309044 Lipová Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306541 Lipové Okres Komárno Nitriansky kraj 

309052 Ľubá Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

307246 Málaš Okres Levice Nitriansky kraj 

587567 Malé Ludince Okres Levice Nitriansky kraj 

309061 Maňa1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306550 Marcelová Okres Komárno Nitriansky kraj 

309095 Michal nad Žitavou1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306576 Moča Okres Komárno Nitriansky kraj 

309117 Mojzesovo1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

305758 Ňárad Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

306606 Nesvady Okres Komárno Nitriansky kraj 

309141 Nová Vieska Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

307327 Nýrovce Okres Levice Nitriansky kraj 

305634 Ohrady Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

306622 Okoličná na Ostrove Okres Komárno Nitriansky kraj 

319490 Opatovská Nová Ves Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 

305669 Orechová Potôň Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

305685 Padáň Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

309176 Palárikovo1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306126 Pata1 Okres Galanta Trnavský kraj 

305707 Pataš Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

307360 Plášťovce Okres Levice Nitriansky kraj 

307378 Plavé Vozokany Okres Levice Nitriansky kraj 

309192 Podhájska Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

307394 Pohronský Ruskov Okres Levice Nitriansky kraj 

309206 Pozba1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306649 Pribeta Okres Komárno Nitriansky kraj 

309214 Radava1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306657 Radvaň nad Dunajom Okres Komárno Nitriansky kraj 

309222 Rastislavice1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

309231 Rúbaň Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

305693 Sap Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

307441 Sazdice Okres Levice Nitriansky kraj 

648574 Sečianky Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 

306151 Selice Okres Šaľa Nitriansky kraj 

309257 Semerovo Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306169 Sereď Okres Galanta Trnavský kraj 

31824587 Sikenica Okres Levice Nitriansky kraj 

306436 Svätý Peter Okres Komárno Nitriansky kraj 

309281 Svodín Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

307513 Šahy Okres Levice Nitriansky kraj 

309290 Šarkan Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306673 Šrobárová Okres Komárno Nitriansky kraj 

309311 Šurany Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306690 Tôň Okres Komárno Nitriansky kraj 

309320 Trávnica Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

305766 Trhová Hradská Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 
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305782 Trstená na Ostrove Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

309338 Tvrdošovce Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

800236 Úľany nad Žitavou Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

319627 Veľká Ves nad Ipľom Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 

305804 Veľké Blahovo Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

305375 Veľké Dvorníky Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

309354 Veľké Lovce Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

307637 Veľké Ludince Okres Levice Nitriansky kraj 

305332 Veľký Meder Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

612138 Virt Okres Komárno Nitriansky kraj 

312151 Višňové2 Okres Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj 

800139 Vlkas1 Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

306321 Vozokany Okres Galanta Trnavský kraj 

305821 Vrakúň Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

306746 Vrbová nad Váhom Okres Komárno Nitriansky kraj 

228788 Vydrany Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 

309371 Zemné Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 

 

1  obce v zmluvnom vzťahu s OZV RECobal do 31.3.2021 

2  obce v zmluvnom vzťahu s OZV RECobal od 1.4.2021 

 


