Správa o činnosti OZV pre obaly SLOVMAS, a. s. za obdobie 1.4.2018 – 30.6.2018

SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava

Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly za obdobie 1.4.2018 –
30.6.2018

vypracovaná na základe § 28 ods. 4 písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SLOVMAS, a. s. je organizácia zodpovednosti výrobcov založená podľa §28 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonáva
svoju činnosť na základe autorizácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
1.
2.
3.
4.

0027/OBALY/OZV/A/16-3.3 pre obaly a neobalové výrobky,
0035/PNE/OZV/A/16-3.3 pre pneumatiky,
0061/OEEZ/OZV/A/16-3.3 pre elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9 a 10 a
0070/BaA/OZV/A/16-3.3 pre prenosné, automobilové a priemyselné batérie a akumulátory.

Na základe požiadaviek zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov sú všetky údaje uvedené v tejto správe predmetom obchodného tajomstva
spoločnosti SLOVMAS, a. s. V zmysle Usmernenia úradu k posudzovaniu obchodného tajomstva,
dôverných informácií a osobných údajov je spoločnosť SLOVMAS, a. s. povinná tieto skutočnosti
utajovať.

V Bratislave 30. júl 2018.
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1. Úvod
Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej iba „MŽP SR“)
č. 7283/2017-1.8, 34452/2017 zo dňa 31.7.2017 bola spoločnosti SLOVMAS, a. s. zrušená
autorizácia na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Proti tomuto
rozhodnutiu sa spoločnosť SLOVMAS, a. s. odvolala podaním rozkladu, následne minister životného
prostredia Slovenskej republiky L. Szólymos listom č. 8675/2017-9.2(47/2017-rozkl.) potvrdil toto
rozhodnutie. Proti rozhodnutiu ministra podala spoločnosť SLOVMAS, a. s. správnu žalobu na
Krajský súd v Bratislave. Krajský súd v Bratislave priznal žalobe odkladný účinok, a to až do
právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave
bolo právnemu zástupcovi spoločnosti SLOVMAS, a. s. doručené dňa 23.4.2018. MŽP SR dňa
28.5.2018 na svojom webovom sídle uverejnilo spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovanú
organizáciu zodpovednosti výrobcov (ďalej iba „OZV“) pre obaly v Registri autorizovaných OZV.
Z uvedeného vyplýva, že v celom období od 1.4.2018 do 30.06.2018, pre ktoré sa v zmysle
požiadavky §28 ods. 4 písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“), spoločnosť
SLOVMAS, a. s. nemohla vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Túto
činnosť začala vykonávať až po zverejnení spoločnosti v Registri autorizovaných OZV, teda po
28.5.2018, prakticky od 1.6.2018.

2. Údaje o vyhradenom prúde odpadov
(§28 ods. 9 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.)

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) SLOVMAS, a. s. v období od 1.6.2018 do
30.6.2018 zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu,
spracovanie a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov z obcí, ktoré boli v uvedenom období
zmluvnými obcami OZV a približne zodpovedali požiadavke § 28 ods. 5 písm. f) zákona
o odpadoch.
Údaje o zbere, preprave, príprave na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie
a zneškodnenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov v období od 1.6.2018 do 30.6.2018 nie
sú dostupné, nakoľko OZV SLOVMAS, a. s. vzhľadom na krátkosť času vykonávania funkcie OZV
pre obaly k dátumu podania štvrťročnej správy zatiaľ nedisponuje všetkými dokladmi
o materiálovom toku. Tieto údaje budú uvedené v nasledujúcej správe za obdobie 1.7.2018 –
30.9.2018.

3. Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia,
recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu
odpadov
(§28 ods. 9 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z.)
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OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.6.2018 do 30.6.2018 zabezpečovala triedený zber odpadov
z obalov a z neobalových výrobkov v nasledujúcich zmluvných obciach:
•
•
•

Muľa (okres Veľký Krtíš, počet obyvateľov k 30.6.2017 je 351)
Zombor (okres Veľký Krtíš, počet obyvateľov k 30.6.2017 je 144)
Belejovce (okres Svidník, počet obyvateľov k 30.6.2017 je 18)

Systém triedeného zberu v obciach zodpovedá prinajmenšom požiadavkám na zabezpečenie
minimálnych štandardov zberu podľa požiadavky legislatívy. OZV SLOVMAS, a. s. mala v uvedenom
období vytvorený systém zmluvných vzťahov s nasledovnými zberovými spoločnosťami:
•
•

Marius Pedersen, a.s.
Technické služby mesta Svidník

Okrem zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z obcí OZV SLOVMAS, a. s. na
základe predložených dokladov financovala aj triedený zber a následnú recykláciu odpadov
z obalov, ktoré vznikli z činnosti podnikateľských subjektov – klientov OZV.
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, ktoré boli vyzbierané, boli následne
spracované a recyklované v zariadeniach na recykláciu daných odpadov. Podľa zmluvy, ktorú
spoločne uzatvorili OZV a zberové spoločnosti, je povinnosťou zberovej spoločnosti zabezpečiť
recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. V čase prípravy tejto správy údaje
o recyklácii alebo konečnom zhodnotení odpadov z obalov a z neobalových výrobkov ešte nie sú
k dispozícii 1.

4. Informácia o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených
v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve
(§28 ods. 9 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.)

Vyhodnotenie plnenia cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch
bude možné až po ukončení kalendárneho roka 2018. Sledovanie priebežného plnenia cieľov
a limitov zatiaľ nie je možné, pretože vzhľadom na krátkosť času vykonávania funkcie OZV pre
obaly spoločnosť SLOVMAS, a. s. k dátumu podania štvrťročnej správy nedisponuje všetkými
dokladmi o materiálovom toku.
V uvedenom období OZV SLOVMAS nevykázala žiadne presahujúce množstvá.

5. Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh
výrobcami združenými v OZV SLOVMAS, a. s.
(§28 ods. 9 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z.)

1

§ 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch
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OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.6.2018 do 30.6.2018 mala vo svojom systéme združeného
nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov zastúpených výrobcov, ktorých súhrnný objem obalov
a neobalových výrobkov uvedených na trh v druhom štvrťroku dosiahol objem 54,05 ton obalov.

6. Informácie o spôsobe financovania systému združeného
nakladania s vyhradeným prúdom odpadov
(§28 ods. 9 písm. f) a g) zákona č. 79/2015 Z. z.)

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.6.2018 do 30.6.2018 zabezpečovala financovanie systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov na základe cenníka uverejneného na webovom sídle
spoločnosti:
https://www.slovmas.sk/UserFiles/File/Cenniky/Cennik%20SLOVMAS%202018.pdf
V uvedenom období bol celkový príjem v položke obaly 551,90 eur, výdavkovú časť nie je zatiaľ
možné vyčísliť kvôli chýbajúcim dokumentom vzhľadom na krátkosť času vykonávania funkcie OZV
pre obaly.

7. Propagačné a vzdelávacie aktivity
(§28 ods. 9 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z.)

OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečila propagačné a vzdelávacie aktivity zamerané na odpady z obalov
a na odpady z neobalových výrobkov vo svojich zmluvných obciach. Aktivity boli vykonané:

a) na celoslovenskej úrovni,
b) na lokálnej úrovni.

7.1.

Propagačné a vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.4.2018 do 30.6.2018 zabezpečila propagáciu prostredníctvom
inzercie v celoslovenskom časopise 21. storočie a na svojom webovom sídle.

7.2.

Propagačné a vzdelávacie aktivity na lokálnej úrovni so zameraním na
konečného používateľa

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.4.2018 do 30.6.2018 zabezpečila propagačné a vzdelávacie
aktivity na lokálnej úrovni:
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1. inzerciou vo všetkých okresoch v regionálnych časopisoch vydávaných vydavateľstvom
Regionpress,
2. zaslaním propagačných plagátov do zmluvných obcí.

7.3.

Financovanie propagačných a vzdelávacích aktivít

Údaje o finančných prostriedkoch vynaložených na jednotlivé propagačné a vzdelávacie aktivity
OZV v období od 1.4.2018 do 30.06.2018 sú uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1: Údaje o finančných prostriedkoch
Typ aktivity
Forma
lokálna

Regionálne noviny

22.6.2018

2.

Suma
bez DPH
[€]
8,70

lokálna

Tlač a zaslanie plagátov
do obcí

27.6.2018

2.

3,72

Spolu 2Q

Dátum
propagácie

Štvrťrok

DPH
[€]
1,74

Suma
s DPH
[€]
10,44

0,75

8,22
18,66
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