
Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O NEOBALOVÝCH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA 

TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE 

ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV 

Do Ohlásenia o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a odpadoch 

z neobalových výrobkov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú len raz za 

kalendárny rok po jeho skončení. OZV pre obaly vypĺňa ohlásenie za všetkých výrobcov neobalových 

výrobkov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností sumárne. Ak sumárny 

údaj pre jednotlivé neobalové výrobky alebo odpady z neobalových výrobkov je nula, zapisuje sa do 

príslušnej kolónky číslo 0.  

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV PRE OBALY (ďalej len „OZV pre obaly“) 

IČO – uvedie sa identifikačné číslo OZV pre obaly; ak má OZV pre obaly  IČO menšie ako 

osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest. 

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie OZV pre obaly v registri. 

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno OZV pre obaly tak, ako je v registri, v ktorom je 

zapísaná. 

Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo 

a emailová adresa. 

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby, člena štatutárneho orgánu 

oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú 

viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa 

uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis. 

 

Adresa 

Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa, jej telefónne číslo a emailová 

adresa osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva. 

 

Tabuľka 1 

OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení 

vyhradených povinností. 

Rok – uvedie sa  rok, za ktorý sa podáva ohlásenie. 

Hmotnosť – uvedie sa celková hmotnosť neobalových výrobkov v tonách, zaokrúhlené na tri 

desatinné miesta. 

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov od výrobcov, ktoré pochádzajú 

z domácej výroby. 

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom prepravené cez 

štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských 

štátov Európskej únie. 

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom vyvezené 

z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravené cez 

štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky. 

Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov uvedených na trh 

v Slovenskej republike. 

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) – (Stĺpec D) 

 

 

 



 

Tabuľka 2  

 

OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení 

vyhradených povinností. 

Rok – uvedie rok, za ktorý sa podáva ohlásenie. 
Hmotnosť odpadov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z neobalových výrobkov v tonách, 

zaokrúhlené na tri desatinné miesta. 
 

Stĺpec G (Hmotnosť vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov)  
Stĺpec H (Energetické zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov 

z neobalových výrobkov na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky 

činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.  
Stĺpec I (Iné zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť zhodnotených odpadov z neobalových 

výrobkov zhodnotených na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky 

akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva 

byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona 

a odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona.  
Stĺpec J (Recyklácia) – uvedie sa súhrnne hmotnosť recyklovaných odpadov z neobalových výrobkov 

recyklovaných na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 

podľa prílohy č. 1 zákona.  
 
Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z neobalových 

výrobkov z  hmotnosti vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov. 

Stĺpec Z = (Stĺpec H) +  ( Stĺpec I) + (Stĺpec J) / (Stĺpec G) * 100 

 

Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z neobalových 

výrobkov z  hmotnosti vyzbieraných odpadov neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov. 
Stĺpec R = (Stĺpec J) / (Stĺpec G) x 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


