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VZOR                                                                                
                                                                                       

OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV 

OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV 

Pôvodca odpadu z obalov 
Obchodné meno:  
Sídlo / miesto podnikania: 
IČO:  
Prvé miesto zberu odpadov z obalov 
Obchodné meno: 
Sídlo / miesto podnikania: 
IČO: 
Zodpovedná osoba:  
Číslo registrácie / rozhodnutia:  
Čas platnosti rozhodnutia: 
 
Zariadenie na zhodnocovanie 
Obchodné meno: 
Sídlo / miesto podnikania: 
IČO: 
Číslo rozhodnutia: 
Čas platnosti rozhodnutia: 
Meno a priezvisko / osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb odpadu z obalov: 
 
 
Údaje o odpade z obalov 
Názov odpadu Kód odpadu Kategória odpadu Hmotnosť (t) Kód nakladania 
     
Časové obdobie 
 
 
Vystavil:                                                                                              Dátum: 

 

 

                                                                                 

                                                                                 ------------------------------------------------------- 
                                                                                 Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis  
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV 

Pôvodca odpadu z obalov 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.  
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie. 
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako 
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest. 
 
Prvé miesto zberu odpadov z obalov 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.  
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie. 
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako 
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest. 
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia. 
Číslo registrácie/rozhodnutia – uvedie sa číslo registrácie podľa § 98 zákona alebo číslo rozhodnutia 
udeleného súhlasu podľa § 97 zákona.  
Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti. 
 
Zariadenie na zhodnocovanie 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.  
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie. 
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako 
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest. 
Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
niektorou z činností R1 až R11 alebo prvého zariadenia na území iného štátu, v ktorom je 
zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov 
niektorou z činností R1 – R11  
Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti. 
 
Údaje o odpade z obalov 

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.  

Kód odpadu  – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov. 

Kategória odpadu  – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.  

Hmotnosť – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov v tonách. 

Kód nakladania – uvedie sa kód R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona. 

 

Časové obdobie – uvedie sa časové obdobie, za ktoré sa podáva ohlásenie. 
Vystavil – uvedie sa meno a priezvisko zodpovednej osoby pôvodcu odpadov z obalov. 
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 
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