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               VZOR                                                                                                    
                                                                                                           

           OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV 

  Tabuľka 1 
Rok:  Hmotnosť odpadov z obalov z domácností 

Obalový materiál 
Zber na 

území SR 
(t) 

Dovoz na 
územie SR   

(t) 

Vývoz 
mimo 

územia SR   
(t) 

Umiestnené  
na území SR 

SPOLU 
(t) 

Recyklácia  
(t) 

Zhodnotenie 
(t) 

Dosiahnuté 
percento 

recyklácie1) 
(%) 

Dosiahnuté 
percento 

zhodnotenia2) 
(%) 

A B C D E F G H I 
Sklo                 

Plasty                 

Papier a 
lepenka                 

VKM na báze 
lepenky                 

Kovy         

Drevo                 

Spolu                 

 
  Tabuľka 2 

Rok:  Hmotnosť odpadov z obalov iné ako z domácností 

Obalový materiál 
Zber na 

území SR 
(t) 

Dovoz na 
územie SR   

(t) 

Vývoz 
mimo 

územia SR   
(t) 

Umiestnené 
na území SR 

SPOLU 
(t) 

Recyklácia  
(t) 

Zhodnotenie 
(t) 

Dosiahnuté 
percento 

recyklácie1) 
(%) 

Dosiahnuté 
percento 

zhodnotenia2) 
(%) 

A B C D E F G H I 
Sklo                 
Plasty                 
Papier a 
lepenka                 

VKM na báze 
lepenky                 

Kovy         

Drevo                 

Spolu                 
   VKM (viacvrstvové kombinované materiály) 
 

1) Započítavajú sa činnosti R2-R11 podľa prílohy č. 1 zákona  
2) Započítavajú sa činnosti R1-R11 podľa prílohy č. 1 zákona  

      
  Zodpovedná osoba: 
                                Dátum: 
     
                                                                                 Podpis:
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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 celkovú hmotnosť odpadov z obalov 
pochádzajúcich z domácností, ktoré sú vyzbierané a umiestnené na území SR za účelom recyklácie alebo 
zhodnotenia. 
 
Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zbierajú údaje o odpadoch z obalov za obdobie príslušného roka. 
 
Hmotnosť odpadov z obalov z domácností – 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. 
 
Stĺpec C (Dovoz na územie SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú prepravené cez štátnu 
hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej 
únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia. 
 
Stĺpec D (Vývoz mimo územia SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov prepravených z územia 
Slovenskej republiky do štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom 
recyklácie alebo zhodnotenia.  
 
Stĺpec E (Umiestnené na území SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú umiestnené na území 
Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia. 
 
Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)  
 
Stĺpec F (Recyklácia) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky 
spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona. 
 
Stĺpec G (Zhodnotenie) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území 
Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona. 
 
Stĺpec H (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti 
odpadov z obalov umiestnených na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.  
 
Stĺpec H = (Stĺpec F) / (Stĺpec E) x 100 
 
Stĺpec I (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti 
odpadov z obalov umiestnených na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.  
 
Stĺpec I = (Stĺpec F) + (Stĺpec G) / (Stĺpec E) x 100 
 
Tabuľka 2  
V tejto tabuľke uvádza výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia 
zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov iných ako z domácností, ktoré sú 
vyzbierané a umiestnené na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia. 
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Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zbierajú údaje o odpadoch z obalov za obdobie príslušného roka. 
 
Hmotnosť odpadov z obalov iné ako z domácností – 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. 
 
Stĺpec C (Dovoz na územie SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú prepravené cez štátnu 
hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej 
únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia. 
 
Stĺpec D (Vývoz mimo územia SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov prepravených z územia 
Slovenskej republiky do štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom 
recyklácie alebo zhodnotenia.  
 
Stĺpec E (Umiestnené na území SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú umiestnené na území 
Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia. 
 
Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)  
 
Stĺpec F (Recyklácia) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky 
spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona. 
 
Stĺpec G (Zhodnotenie) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území 
Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona. 
 
Stĺpec H (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti 
odpadov z obalov umiestnených na území SR za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.  
 
Stĺpec H = (Stĺpec F) / (Stĺpec E) x 100 
 
Stĺpec I (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti 
odpadov z obalov umiestnených na území SR za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.  
 
Stĺpec I = (Stĺpec F) + (Stĺpec G) / (Stĺpec E) x 100 
 
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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