Správa o činnosti OZV pre obaly SLOVMAS, a. s. za obdobie 1.7.2018 – 30.9.2018

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

Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly za obdobie 1.10.2018
– 22.10.2018

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. januára 2019.
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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.
Od 1.7.2018 SLOVMAS, a. s. vykonávala činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
v rozsahu zodpovedajúcom trhovému podielu združených výrobcov obalov a neobalových
výrobkov. Dňa 22.10.2018 bol spoločnosti SLOVMAS, a. s. doručený rozsudok Krajského súdu
v Bratislave, ktorý zamieta žalobu, čo znamená, že od tohto dátumu spoločnosť SLOVMAS, a. s.
nevykonáva činnosť organizácie zodpovednosti pre obaly a neobalové výrobky.
Informácie uvedené v tejto správe zodpovedajú údajom za obdobie od 1.10.2018 do 22.10.2018.

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

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) SLOVMAS, a. s. v období od 1.7.2018 do
30.9.2018 zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu,
spracovanie a zneškodnenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov z obcí, ktoré boli
v uvedenom období zmluvnými obcami OZV a približne zodpovedali požiadavke § 28 ods. 5 písm. f)
zákona o odpadoch.
Odpad

Zber
[t]

Zhodnotenie
[t]

Recyklácia
[t]

Odpady z obalov a neobalových výrobkov z papiera

13,872

0,000

0,000

Odpady z obalov a neobalových výrobkov z plastov

61,544

14,996

14,996

Odpady z obalov z kovov

0,006

0,000

0,000

Odpady z obalov a neobalových výrobkov zo skla

37,691

0,171

0,171

Odpady z obalov z VKM

0,006

0,000

0,000

Odpady z obalov z dreva

0,000

0,000

0,000
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3. Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia,
recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu
odpadov z obalov a z neobalových výrobkov
(§28 ods. 9 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z.)

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.10.2018 do 22.10.2018 zabezpečovala triedený zber odpadov
z obalov a z neobalových výrobkov v nasledujúcich zmluvných obciach:

P. č.

Obec

Počet obyvateľov
k 30.6.2017

1

Bánovce nad Bebravou

18 514

2

Báč (Bacsfa)

562

Dunajská Streda

3

Barca

592

Rimavská Sobota

4

Belejovce

18

Svidník

5

Cimenná

97

Bánovce nad Bebravou

6

Čavoj

492

Bánovce nad Bebravou

7

Dežerice

904

Bánovce nad Bebravou

8

Diviacka Nová Ves

1 779

Bánovce nad Bebravou

9

Diviaky nad Nitricou

1 744

Bánovce nad Bebravou

10

Dubnička

118

Bánovce nad Bebravou

11

Dubovec

531

Rimavská Sobota

12

Horné Naštice

452

Bánovce nad Bebravou

13

Horné Vestenice

633

Bánovce nad Bebravou

14

Kšinná (Závada)

495

Bánovce nad Bebravou

15

Ľutov

167

Bánovce nad Bebravou

16

Martinová

198

17

Miezgovce

274

Bánovce nad Bebravou

18

Mníchova Lehota

1 206

Bánovce nad Bebravou

19

Muľa, Bušice

351

Veľký Krtíš

20

Nedašovce

437

Bánovce nad Bebravou

21

Nitrica

1220

22

Omastiná

33

Bánovce nad Bebravou

23

Omšenie

1966

Bánovce nad Bebravou

24

Ostratice

823

Prievidza

25

Prusy

603

Bánovce nad Bebravou

26

Rybany

1 465

Bánovce nad Bebravou

27

Uhrovec

1 514

Bánovce nad Bebravou

28

Uzovské Pekľany

459

Sabinov

29

Veľké Chlievany

493

Bánovce nad Bebravou

30

Vysočany

112

Bánovce nad Bebravou

31

Zombor

144

Veľký Krtíš

32

Žitná Radiša

450

Bánovce nad Bebravou

5

Okres
Bánovce nad Bebravou

Rimavská Sobota

Prievidza
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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, príspevková organizácia
Mária Gulázsiová – Združenie podnikateľov Gulázsi
TEDOS, spol. s r.o.
Brantner Gemer s.r.o.
INGPORS, s.r.o.

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.

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.)

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.10.2018 do 22.10.2018 mala vo svojom systéme združeného
nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov zastúpených výrobcov, ktorých súhrnné množstvo
obalov uvedených na trh v treťom štvrťroku dosiahlo hodnotu 178,425 ton obalov a 63,588 ton
neobalových výrobkov.
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Vyhradený výrobok

Uvedené na trh [t]

Obaly z papiera

70,899

Obaly z plastov

45,972

Obaly z kovov

7,258

Obaly zo skla

27,054

Obaly z VKM

0,586

Obaly z dreva

26 ,656

Neobalové výrobky z papiera

40,111

Neobalové výrobky z plastov

22,668

Neobalové výrobky zo skla

0,809

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 1.10.2018 do 22.10.2018 zabezpečovala financovanie systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov výlučne z príspevkov výrobcov vyhradených výrobkov
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 20 981,03 Eur (bez DPH) a v položke
neobalové výrobky 11 510,25 Eur (bez DPH). Výdavky na zabezpečenie triedeného zberu
a ďalšieho nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov boli v objeme 27 171,33 Eur
(bez DPH).

Prípadný zisk sa použije výlučne v súlade s § 28 ods. 4 písm. m) zákona odpadoch.

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.
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7.1.

Propagačné a vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.10.2018 do 22.10.2018 zabezpečila propagáciu prostredníctvom
inzercie v celoslovenskom časopise 21. storočie.

7.2.

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

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.10.2018 do 22.10.2018 zabezpečila propagačné a vzdelávacie
aktivity na lokálnej úrovni:
1. umiestnením informačného materiálu na webových stránkach zmluvných obcí,
2. zaslaním plagátov do všetkých zmluvných obcí prostredníctvom zmluvných zberových
spoločností.

7.3.

Financovanie propagačných a vzdelávacích aktivít

Údaje o finančných prostriedkoch vynaložených na jednotlivé propagačné a vzdelávacie aktivity
OZV v období od 1.10.2018 do 22.10.2018 sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Údaje o finančných prostriedkoch vynaložených na informačné aktivity
Typ aktivity

Forma

celoštátna

príspevok v časopise 21. storočie

lokálna

plagáty umiestnené na webových
stránkach
poštovné - zaslanie plagátov

lokálna
spolu
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Suma bez DPH
[€]
400,00

DPH
[€]
80,00

Suma s DPH
[€]
480,00

0,00

0,00

0,00

7,15

0,00

7,15

407,15

80,00

487,15

