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V roku 2016 sa oprávnená organizácia
NATUR-PACK stala Organizáciou
zodpovednosti výrobcov
V roku 2016 splnila oprávnená organizácia NATUR-PACK všetky podmienky pre udelenie troch autorizácií na
činnosť Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), všetky s účinnosťou od 1.7.2016.

Ide o nasledovné autorizácie:

Autorizácia
na činnosť OZV
pre obaly
(vydaná 20.4.2016,
zahŕňa obaly aj
neobalové výrobky)

Autorizácia
na činnosť
OZV pre
elektrozariadenia

Autorizácia
na činnosť OZV
pre batérie
a akumulátory

(vydaná 6.5.2016)

(prenosné batérie)
(vydaná 30.5.2016)
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Následne do troch mesiacov od platnosti autorizácií, OZV NATUR-PACK preukázala Ministerstvu životného
prostredia SR funkčnosť systému združeného nakladania s vyhradenými prúdmi odpadu.
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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.

Vytlačené na recyklovanom papieri
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ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ
VÝROBCOV (RZV)
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa vo svojej 4. časti venuje tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej
„RZV“), kde ukladá zodpovednosť a povinnosti na tie subjekty, ktoré uvádzajú zákonom špecifikované
vyhradené výrobky na trh Slovenskej republiky. Tieto subjekty zákon definuje ako „výrobcov“ a pod tento
pojem spadajú nie len výrobcovia, ale napríklad aj dovozcovia. Konkrétne definície a špecifikácie výrobcov
jednotlivých vyhradených výrobkov sú uvedené v jednotlivých oddieloch 4. časti zákona.
RZV ukladá týmto výrobcom povinnosť postarať sa o daný výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu,
od jeho výroby až po spotrebu a vznik odpadu. Samozrejme, cieľom je prechádzanie vzniku odpadu, podpora
opätovného použitia a až následne samotné nakladanie s odpadom, tak ako je to uvedené v hierarchii
odpadového hospodárstva, a tomu má byť prispôsobený aj samotný dizajn či zloženie výrobku. Súčasťou
RZV je aj informovanie spotrebiteľov či spracovateľov a vykonávanie vzdelávacích a informačných kampaní
naprieč celým Slovenskom, ako aj zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Cieľom je odklonenie sa od skládkovania vzniknutého odpadu a podpora jeho recyklácie a možnosti opätovného
využitia, aby sme sa vyrovnali vyspelým krajinám Európskej únie.
Vyhradené výrobky spadajúce pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov sú nasledovné:
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(4. časť 4. oddiel zákona)

(4. časť 7. oddiel zákona)

(4. časť 2. oddiel zákona)

(4. časť 3. oddiel zákona)

(4. časť 6. oddiel zákona)

(4. časť 5. oddiel zákona)

Vyhradeným prúdom odpadu sa rozumie odpad z vyhradeného výrobku, čiže odpady z obalov, odpady
z neobalových výrobkov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky a staré vozidlá.
Ak sa podľa zákona o odpadoch považujete za výrobcu vyhradeného výrobku, vznikajú Vám povinnosti
pre uvedený vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd odpadu.
Povinnosti vyplývajúce z RZV sa vo všeobecnosti dajú plniť:
kolektívne – prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej „OZV“), prostredníctvom ich
systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
individuálne – možné len pri určených vyhradených výrobkoch a na jeho zabezpečenie je potrebné získať
autorizáciu ministerstva životného prostredia,
pri batériách a akumulátoroch aj prostredníctvom tzv. tretej osoby.

Povinné overovanie správnosti údajov
u výrobcov zo strany OZV
OZV má zo zákona povinnosť u svojich členov vykonávať pravidelné overovanie správnosti poskytnutých
údajov, takže výrobcovia musia byť pripravení, že budú zo strany ich OZV podrobení takémuto overovaniu.
Zistené nedostatky je následne OZV povinná oznámiť príslušnému koordinačnému centru a Slovenskej
inšpekcii životného prostredia (ďalej len „SIŽP“).
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10 dôvodov prečo...
Nulové poplatky
vstup do systému bez registračných a členských poplatkov

Aktuálne informácie
na našej web stránke, LinkedIn stránke, v klientských newsletteroch
bezplatné semináre pre všetkých klientov vo vybraných mestách SR a ČR
konzultačné dni na centrále a všetkých pobočkách

Transparentné poradenstvo
bezplatný vstupný obalový audit a zastupovanie klienta pri kontrolách Slovenskej inšpekcie ŽP
poradenstvo priamo u klienta a spoločné riešenie problémov

Unikátne projekty
partnerstvo unikátnych ekovýchovných projektov a programov (Ekotopfilm – Envirofilm, Program Zelená
škola, výučbový softvér o odpadoch, mobilná aplikácia GREEN BIN a pod.)
ekovýchova a vzdelávanie verejnosti v takmer 1100 obciach a mestách

Regionálny prístup
vďaka centrále v Bratislave a pobočkám v Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach
flexibilita a rýchla odozva na požiadavky klientov
každý klient má prideleného obchodného zástupcu

Profesionálny tím
líder na trhu s 11 ročnými skúsenosťami
spolupodieľanie sa na pripomienkovaní príslušnej legislatívy

Aktívny postoj k problematike
nám napomohol získať ocenenia Zlatý mravec, European Business Awards a Národnú podnikateľskú
cenu za životné prostredie
sme aktívni na poli európskej obalovej a odpadovej legislatívy

Certifikáty kvality a environmentu
sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 a ISO 14001
stali sme sa štvrtou spoločnosťou v SR s osvedčením environmentálneho manažérstva EMAS

Kvalita služieb a zahraničná spolupráca
osobný prístup
environmentálne poradenstvo

sprostredkovanie plnenia legislatívnych povinností
v Nemecku a Rakúsku

finančná stabilita (vďaka obrovskému počtu klientov)

...sa stať naším klientom

