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Vysvetlivky a skratky používané v texte
Prečo je výhodné byť klientom OZV NATUR-PACK?
Logo OZV NATUR-PACK a možnosti jeho použitia klientmi 	
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pre výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky		

Prehľad základných povinností výrobcu batérií a akumulátorov
Prehľad ustanovení týkajúcich sa RZV za BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Zasielanie výkazov a zmien cez online systém NATUR-PACK
Nahlásenie spätného zberu - elektroodpad
- použité prenosné batérie a akumulátory

Táto príručka je venovaná prehľadu základných povinností vyplývajúcich zo zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej „zákon“ alebo „zákon o odpadoch“) so zameraním
na rozšírenú zodpovednosť výrobcov.
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Prečo sa stať naším klientom?
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Nulové poplatky
pri registrácii a vstupe do systému NATUR-PACK
bezplatné environmentálne poradenstvo

Aktuálne informácie
na webovej stránke www.naturpack.sk
na sociálnych sieťach
prostredníctvom newsletterov zasielaných elektronicky

Transparentné poradenstvo
konzultačné dni na centrále a všetkých pobočkách alebo priamo u klienta
semináre vo vybraných mestách SR a ČR
informačné videá a online semináre na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom

Unikátne partnerské projekty
celoslovenské a regionálne vzdelávacie aktivity (ekovýchovné programy DAPHNE, výučbový softvér
NeODPADni z ODPADOV, počítačová hra Garbage Gobblers, vzdelávací program pre filmový festival
Ekotopfilm – Envirofilm a pod.)
ekovýchova vo viac ako 1 150 samosprávach

Regionálny prístup
na centrále v Bratislave
na pobočkách obchodného oddelenia v Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach
každý klient má prideleného manažéra (obchodného zástupcu)

Profesionálny tím
líder na trhu s 13-ročnými skúsenosťami
odbornosť a kvalifikovanosť zamestnancov

Aktívny postoj k problematike
spolupodieľanie sa na pripomienkovaní príslušnej legislatívy v SR
súčinnosť v prípade kontroly Slovenskej inšpekcie ŽP u klienta
aktivita na poli európskej obalovej a odpadovej legislatívy
sprostredkovanie plnenia legislatívnych povinností v Nemecku a Rakúsku

Certifikáty kvality a environmentu
držiteľ certifikátov ISO 9001 a ISO 14001
ocenenia Zlatý mravec, European Business Awards a Národná podnikateľská cena za životné prostredie

Komplexné služby pre klientov
odbremenenie od administratívy – ročné ohlásenie, registrácia a ohlasovacia povinnosť voči MŽP SR
elektronické podávanie výkazov cez konto klienta

