
VZOR 

OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV 

  Tabuľka 1 
Rok: 
  

 Hmotnosť odpadov z obalov z komunálneho odpadu 

Obalový materiál 

Zber na 

území 

SR 

[t] 

Recyklácia Zhodnotenie  

na území 

SR                          

[t] 

na území 

členských 

štátov EÚ 

[t] 

mimo územia 

členských 

štátov EÚ                          

[t] 

na území 

SR                          

[t] 

na území 

členských 

štátov EÚ 

[t] 

mimo územia 

členských 

štátov EÚ                          

[t] 

A B C D E F G H 

Sklo (20 01 02)             

Plasty (20 01 39)             

Papier a lepenka (20 

01 01) 
          

  

Kompozit na báze 

lepenky (20 01 03) 
          

  

Železné kovy  

(20 01 04) 
     

  

Hliník (20 01 04)        

Drevo (20 01 38)             

Spolu             

  Tabuľka 2 
Rok: 
  

 Hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu 

Obalový materiál 

Zber na 

území 

SR 

[t] 

Recyklácia Zhodnotenie  

na území 

SR                          

[t] 

na území 

členských 

štátov EÚ 

[t] 

mimo územia 

členských 

štátov EÚ                          

[t] 

na území 

SR                          

[t] 

na území 

členských 

štátov EÚ 

[t] 

mimo územia 

členských 

štátov EÚ                          

[t] 

A B C D E F G H 

Sklo (15 01 07)             

Plasty (15 01 02)             

Papier a lepenka (15 

01 01) 
          

  

Kompozit na báze 

lepenky (15 01 05) 
          

  

Železné kovy  

(15 01 04) 
     

  

Hliník (15 01 04)        

Drevo (15 01 03)             

Spolu             

20 01 38 – uvádza sa len hmotnosť odpadov z obalov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 

       Zodpovedná osoba:  

       Dátum:         Podpis:



Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV 

 
Ohlásenie o zbere odpadov z obalov vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne 

a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. Požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, sa zapisujú len 

raz za kalendárny rok po jeho skončení. Ak sumárny údaj pre jednotlivé odpady z obalov je nula, zapisuje sa do 

príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 16.  

 

Tabuľka 1 

 

V tejto tabuľke uvádza organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré 

sú súčasťou komunálneho odpadu, ktoré sú vyzbierané.  

 

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

 

Hmotnosť odpadov z obalov z komunálneho odpadu – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, 

zaokrúhlené na tri desatinné miesta. 

 

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej 

republiky v zmluvných obciach OZV pre obaly. 

 

Stĺpec C (Recyklácia na území SR ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej 

republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 

ods. 5 zákona a  prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona. 

 

Stĺpec D (Recyklácia na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov 

ktoré sú vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.  

 

Stĺpec E (Recyklácia mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, 

ktoré sú vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 

prílohy č. 1 zákona. 

 

Stĺpec F (Zhodnotenie na území SR) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území 

Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona. 

 

Stĺpec G (Zhodnotenie na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov 

ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.  

 

Stĺpec H (Zhodnotenie mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov 

z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na zhodnotenie 

činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona. 

 

Tabuľka 2  

V tejto tabuľke uvádza výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia 

zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho 

odpadu.  

 

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

 

Hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu – uvádza sa celková hmotnosť odpadov 

z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta. Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti 

individuálne uvádza množstvo odpadov z obalov, pre ktoré je pôvodcom a pre ktoré zabezpečil recykláciu 

a zhodnotenie. OZV pre obaly uvádza množstvo odpadov z obalov, ktorých zber, zhodnotenie a recyklácia sú 

zahrnuté do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov prevádzkovanom touto OZV.  

 



 

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej 

republiky. 

 

Stĺpec  C (Recyklácia na území SR) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej 

republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 

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

 

Stĺpec D (Recyklácia na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov 

ktoré boli  vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.  

 

Stĺpec E (Recyklácia mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, 

ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 

prílohy č. 1 zákona. 

 

Stĺpec F (Zhodnotenie na území SR) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území 

Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona. 

 

Stĺpec G (Zhodnotenie na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov 

ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.  

 

Stĺpec H (Zhodnotenie mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov 

z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na zhodnotenie 

činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona. 

 

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva 

a jej podpis.  

 

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 
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