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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 Bohrova 1, 851 01  Bratislava, SR

 Štatutárny orgán

Meno a priezvisko Ing. Claudia Gettlerová – konateľka

Adresa trvalého pobytu Mederčská 755/28, 954 01  Komárno

 Identifikačné údaje

IČO 47 257 997

IČ DPH SK2120106285

 Adresa webového sídla

Webové sídlo: www.recobal.sk

 Kontaktná osoba

Meno a priezvisko Claudia Gettlerová, Ing.

Telefón 0918  706 037

E-mail gettlerova@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

Vydal:
Ministerstvo životného prostredia SR,
Nám. Ľ. Štúra Bratislava 1, 812 35  Bratislava
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1. Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu z obalov a neobalových
výrobkov

OZV RECobal zabezpečila v roku 2017 zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, recykláciu,
spracovanie a zneškodnenie odpadov pochádzajúcich zo súhrnného množstva 9.524,40 ton
obalových a neobalových výrobkov uvedených na trh SR v roku 2017 výrobcami, plniacimi si
svoje vyhradené povinnosti prostredníctvom OZV RECobal. Z uvedeného množstva bolo
6.934,33 ton obalových materiálov a 2.590,07 ton neobalových výrobkov (ďalej iba neobaly).

OZV RECobal zabezpečila v roku 2017 pre vyhradený prúd odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov (ďalej len odpad z vyhradených výrobkov) tieto činnosti:

 Zber ...................................................... 5.078,96 ton
 Zhodnotenie1 .......................................... 60,43 ton
 Recyklácia ............................................. 4.603,14 ton

Tabuľka č.1 / Množstvo odpadov z obalov zozbieraných, zhodnotených a recyklovaných prostredníctvom OZV RECobal podľa
materiálov v roku 2017

Nakladanie s odpadmi z obalov SPOLU SKLO PLASTY PAPIER VKM KOVY DREVO OSTATNÉ

[ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ]

Zber 4 363,23 235,08 704,95 2 655,55 41,89 149,03 556,44 20,28

Zhodnotenie 58,03 0,00 37,75 0,00 0,00 0,00 0,00 20,28

Recyklácia 4 161,77 233,84 568,92 2 620,35 37,19 145,03 556,44 0,00

Tabuľka č.2 / Množstvo odpadov z neobalov zozbieraných, zhodnotených a recyklovaných prostredníctvom OZV RECobal
podľa materiálov v roku 2017

Nakladanie s odpadmi z neobalov SPOLU SKLO PLASTY PAPIER VKM KOVY DREVO OSTATNÉ

[ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ]

Zber 715,73 235,50 75,00 405,23 0,00 - - -

Zhodnotenie 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 - - -

Recyklácia 441,35 223,75 1,53 216,07 0,00 - - -

1 Údaj o zhodnotení v tejto kapitole zodpovedá údaju o „energetickom“ zhodnotení odpadov z obalov a neobalových výrobkov
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2. Zoznam obcí, v ktorých OZ RECobal zabezpečovala v roku 2017 združené
nakladanie s oddelene vyzbieranými zložkami komunálnych odpadov
patriacimi do vyhradeného prúdu odpadu

Tabuľka č.3 / Zoznam obcí

IČO Názov obce Okres Kraj Počet obyvateľov 2

00308749 Andovce Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 1 434

00696412 Bôrka Okres Rožňava Košický kraj 565

00330361 Bystrá Okres Stropkov Prešovský kraj 27

00306843 Čaka Okres Levice Nitriansky kraj 750

00587672 Čata Okres Levice Nitriansky kraj 979

00319244 Čebovce Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 1 083

00327051 Gregorovce Okres Prešov Prešovský kraj 822

00306967 Hokovce Okres Levice Nitriansky kraj 504

00306975 Hontianska Vrbica Okres Levice Nitriansky kraj 586

00307556 Hontianske Trsťany Okres Levice Nitriansky kraj 317

00308005 Hosťovce Okres Zlaté Moravce Nitriansky kraj 753

00307041 Hronovce Okres Levice Nitriansky kraj 1 468

00308919 Hul Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 1 182

00305502 Kľúčovec Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 367

00699241 Krásno Okres Partizánske Trenčiansky kraj 498

00307181 Kuraľany Okres Levice Nitriansky kraj 514

00305537 Kútniky Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 1 382

00308161 Lovce Okres Zlaté Moravce Nitriansky kraj 660

00306550 Marcelová Okres Komárno Nitriansky kraj 3 728

00325503 Moravany Okres Michalovce Košický kraj 1 038

00305758 Ňárad Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 630

00307327 Nýrovce Okres Levice Nitriansky kraj 514

00305707 Pataš Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 804

00307360 Plášťovce Okres Levice Nitriansky kraj 1 558

00307378 Plavé Vozokany Okres Levice Nitriansky kraj 785

00307394 Pohronský Ruskov Okres Levice Nitriansky kraj 1 266

00325716 Remetské Hámre Okres Sobrance Košický kraj 576

00305693 Sap Okres Dunajská Streda Trnavský kraj 520

00307441 Sazdice Okres Levice Nitriansky kraj 478

00306169 Sereď3 Okres Galanta Trnavský kraj 15 814

00587591 Slatina Okres Levice Nitriansky kraj 316

00319562 Slovenské Ďarmoty Okres Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 554

00307513 Šahy Okres Levice Nitriansky kraj 7 368

00319091 Tornaľa Okres Revúca Banskobystrický kraj 7 281

00309338 Tvrdošovce Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 5 162

00800236 Úľany nad Žitavou Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 1 520

00332054 Veľké Raškovce Okres Michalovce Košický kraj 307

00309371 Zemné Okres Nové Zámky Nitriansky kraj 2 165

SPOLU 66 275

2
Zdroj: Počet obyvateľov v jednotlivých obciach k 31.12.2016 podľa: http://datacube.statistics.sk

3
Od 1.októbra 2017
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3. Opis spôsobu výkonu zberu, zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu
územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu
vyhradeného prúdu odpadu

Výkon zberu 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. V roku 2017 sa v každej obci uskutočňoval pravidelný zber 5 zložiek komunálneho
odpadu – papiera, plastov, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov.

OZV uplatňovala na komunálnej úrovni podľa miestnych podmienok rôzne systémy zberu. Na
obecnej úrovni bol 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).  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 výkupy zo strany lokálnych podnikateľov,
ktorí sa orientovali predovšetkým na výkup papiera a zberové dvory umožňujúce obyvateľom
prinášať väčšie množstvá rôznych druhov odpadov. Výrazným podielom sa na zbere papiera
podieľali tzv. školské zbery na území zazmluvnených obcí, ktoré prinášali výrazne vyššiu
efektívnosť i kvalitu zbieraného materiálu. Z tohto dôvodu OZV RECobal zintenzívni túto formu
zberu aj budúcnosti.

V roku 2017 bolo miestom zberu odpadu z vyhradených výrobkov 38 zmluvných obcí  s celkovým
počtom obyvateľov 66.275, čo zodpovedalo 1,22 % z celkového počtu obyvateľov SR. Od októbra
2017 OZV RECobal zazmluvnila a zabezpečovala financovanie zberu aj pre mesto Sereď.

Zmluvné obce OZV RECobal sa nachádzali v Košickom, Banskobystrickom, Nitrianskom
a Trnavskom kraji na celkovej výmere 68.605 ha, čo predstavuje 1,4 % z celkovej plochy územia
SR.
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4. Informácia o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3
zákona č.79/2015 Z.z. a o presahujúcom množstve

OZV RECobal splnila v roku 2017 pre výrobcov plniacich si vyhradené povinnosti cez túto OZV
limity zhodnotenia a recyklácie podľa Prílohy 3 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, o čom
informovala MŽP SR dňa 28.2.2018 a zároveň vyrozumela združených výrobcov o tejto
skutočnosti v zákonnej lehote do 31.3.2018.

Tabuľka č.4 /  Zákonná miera zhodnotenia a recyklácie podľa Prílohy č. 3 a miera dosiahnutá OZV RECobal za rok 2017

Plnenie cieľov a záväzných
limitov SKLO PLASTY PAPIER KOVY DREVO OSTATNÉ

Zhodnotenie 4 233,84 t 606,67 t 2.620,35 t 145,03 t 556,44 t 20,28 t

Dosiahnutá miera zhodnotenia 122,24% 48,00% 69,51% 60,76% 40,87% 18,83 t

Recyklácia 233,84 t 568,92 t 2 620,35 t 145,029 t 556,440 t 0,00 t

Dosiahnutá miera recyklácie 122,24% 45,01% 60,76% 40,87% 40,87% 0,00%

OZV RECobal nedisponovala za rok 2017 žiadnymi presahujúcimi množstvami.

5. Súhrnné údaje o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh v SR
zastúpenými výrobcami

Tabuľka č.5 / Súhrnné množstvo obalov uvedených na trh zastúpenými výrobcami podľa materiálov v roku 2017

OBALY
UVEDENÉ NA TRH SR SPOLU SKLO PLASTY PAPIER VKM KOVY DREVO OSTATNÉ

[ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ]

Obaly spolu 6.934,33 191,27 1.263,88 3.769,78 1,335 238,71 1.361,65 107,71

Z toho množstvo obalov, ktoré neboli
po spotrebe súčasťou komunálneho
odpadu

2.704,33 56,43 240,82 1704,30 0,000 131,89 550,61 20,28

Tabuľka č.10 / Súhrnné množstvo neobalov uvedených na trh zastúpenými výrobcami podľa materiálov v roku 2017

NEOBALY
UVEDENÉ NA TRH SR SPOLU SKLO PLASTY PAPIER VKM

[ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ]

Neobaly spolu 2.590,07 72,66 517,74 1.950,11 49,57

4 Údaj o zhodnotení v tabuľke č.6 zodpovedá podkladu pre výpočet plnenia cieľov a záväzných limitov podľa Prílohy 3
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6. Vyhradené prúdy odpadov obalov a neobalových výrobkov v rozlíšení na
komunálny a iný ako komunálny odpad

Tabuľka č.6 / Súhrnné množstvo vyzbieraných vyhradených prúdov odpadov z vyhradených výrobkov – obalov podľa
materiálov v roku 2017 v členení na odpady z domácností a iné ako z domácností

ZBER
ODPADY Z OBALOV SPOLU SKLO PLASTY PAPIER VKM KOVY DREVO OSTATNÉ

[ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ]

Odpady z obalov z domácností 959,89 173,26 417,57 310,07 41,89 17,08 0,000 0,00

Odpady z obalov iné ako z domácností 3.403,33 61,80 287,38 2.345,48 0,00 131,95 556,44 20,28

Spolu odpady z obalov 4.363,23 235,08 704,95 2.655,55 41,89 149,03 556,44 20,28

Tabuľka č.7 / Súhrnné množstvo vyzbieraných vyhradených prúdov odpadov z vyhradených výrobkov – neobalov podľa
materiálov v roku 2017 v členení na odpady z domácností a iné ako z domácností

ZBER
ODPADY Z NEOBALOV SPOLU SKLO PLASTY PAPIER VKM

[ t ] [ t ] [ t ] [ t ] [ t ]

Odpady z neobalov z domácností 715,73 235,50 75,00 405,23 0,00

Spolu odpady z neobalov 715,73 235,50 75,00 405,23 0,00

7. Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu a nákladoch na činnosti vykonávané
v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,

Zdrojom finančného zabezpečenia systému združeného nakladania v roku 2017 boli poplatky
výrobcov do  OZV RECobal, zodpovedajúce množstvu nimi uvedených obalových a neobalových
výrobkov na slovenský trh, v celkovej výške 473.847 €. Zo získaných prostriedkov boli v roku
2017 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
propagačných a vzdelávacích aktivít pre občanov, náklady na fungovanie OZV.

Tabuľka č.8 / Prehľad tržieb a nákladov OZV RECobal za rok polrok 2017 za jednotlivé činnosti podľa účtovnej závierky

TRŽBY OZV RECobal 2017

Výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za vyhradené výrobky (obaly aj neobaly spolu)
zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva. 473.847 €

Ostatné tržby 9.467 €

NÁKLADY OZV RECobal 2017

Výška celkových nákladových položiek na zabezpečenie zberu, prepravy, prípravy na opätovné
použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie triedených zložiek komunálneho odpadu 289.092 €

Ostatné náklady 192.718 €

Hospodárskym výsledkom OZV RECobal za rok 2017 bol zisk vo výške 1.504 €, ktorý bude
použitý v roku 2018 na ďalšiu činnosť s vyhradenými prúdmi odpadov.
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7.1 Stručný opis informačných a vzdelávacích aktivít

OZV RECobal od počiatku svojej činnosti na komunálnej úrovni v roku 2017 venovala zvýšenú
pozornosť vzdelávacím, propagačným a informačným aktivitám, pričom konečných používateľov
informovala o spôsoboch zabezpečenia zberu odpadov z obalových a neobalových výrobkov  a
o potrebe ich účasti na triedenom zbere, 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.
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Na lokálnej úrovni boli zo strany OZV RECobal uskutočňované rôzne formy propagácie:

 Umiestnenie informácií na výveskách a obecných tabuliach používaných na zverejňovanie
oznamov v obci

 Zverejňovanie informácií prostredníctvom obecných rozhlasov, televízií a miestnych
tlačových periodík

 Distribúcia informačných letákov do všetkých domácností na území zmluvných miest a obcí.
 Zverejňovanie informácií na webových stránkach obcí
 Osobná účasť na rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatiach v obciach,

na ktorých sa verejnosť informovala o uskutočňovaní triedeného zberu odpadov a potrebe
zapojenia sa obyvateľov

Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal si plnila povinnosť vykonávania propagačných
a vzdelávacích aktivít prostredníctvom oznamu na svojom webovom sídle
http://www.recobal.sk/files/Maly_spriedovca_triedenym_zberom.pdf a raz za kalendárny štvrťrok
kombináciou aspoň jednej zvolenej formy uvedenej v ods.3 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Išlo o publikovanie oznamov v tlači s celoslovenskou
pôsobnosťou (2x denník Pravda - príloha ekológia, 2x časopis 21. storočie)

Celkové náklady na propagačné a vzdelávacie aktivity v roku 2017 činili: 3.032,40 €.


