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HLÁSENIE O OBALOCH A O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ZHODNOCOVANIA
A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV
Spôsob vypåòania tlaèiva
Povinná osoba/ Oprávnená organizácia
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie; ak má organizácia IÈO menie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia
nuly na celkový poèet 8 miest.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno povinnej osoby (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v ivnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSÈ  uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREÒ / ZÁVOD
Nasledujúca èas týkajúca sa samostatnej prevádzkarne / závodu sa vypåòa v prípade, e nie je totoná s povinnou
osobou.
Rok  uvádza sa prísluný kalendárny rok, za ktorý sa podáva hlásenie o obaloch a odpadoch z obalov.
Názov  uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSÈ  uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Materiál  uvádza sa celkové mnostvo obalového materiálu, t. j. sklo, plasty (súèet obalov z PE, PS, PP, PVC, PET),
papier a lepenka, kompozity, kovy  oce¾, kovy  hliník, drevo, ostatné a spolu.
Mnostvo obalov  uvádza sa celkové mnostvo obalov.
Ståpec 2 (Zakúpené v SR, z domácej výroby a vlastnej výroby)  uvedie sa mnostvo obalov zakúpené od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávate¾ov, ktoré pochádza z domácej výroby a mnostvo obalov vyrobených povinnou osobou.
Ståpec 3 (Dovoz)  uvedie sa mnostvo dovezených obalov, plných aj prázdnych prepravených cez tátnu hranicu na
územie Slovenskej republiky.
Ståpec 4 (Vývoz)  uvedie sa mnostvo vyvezených obalov, plných aj prázdnych prepravených cez tátnu hranicu
mimo územia Slovenskej republiky.
Ståpec 5 (Základ pre povinnos zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie)  uvedie sa mnostvo obalov, pre ktoré
vyplýva povinnos zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.
Ståpec 5 = (Ståpec 2) + (Ståpec 3)  (Ståpec 4)
Poznámka: na úèel výpoètu povinnosti zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sa do
mnostva uvedenom v ståpci 5 nezapoèítava mnostvo opakovane pouite¾ných obalov vrátane obehových ciest
a mnostvo obalov, na ktoré sa vzahuje ustanovenie § 8 ods. 3 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch.
Ståpec 6  uvedie sa mnostvo opakovane pouite¾ných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.
Ståpec 7  uvedie sa priemerný poèet obehov (ciest) obalu, pri ktorých bol opätovne naplnený alebo pouitý na ten istý
úèel, na ktorý bol urèený.
Ståpec 8  uvedie sa percentuálny podiel opakovane pouite¾ných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike
z celkového mnostva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.
[(Ståpec 6 / Ståpec 5) x 100 %]
Ståpec 9  uvedie sa mnostvo energeticky zhodnotených odpadov z obalov zhodnotených èinnosou R1 pod¾a prílohy
è. 2 k zákonu è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ståpec 10  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov okrem mnostva zhodnotených spôsobom recyklácia
a energetické zhodnotenie.
Ståpec 11  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov v spa¾ovniach odpadov s energetickým vyuitím èinnosou R1 pod¾a prílohy è. 2 k zákonu è. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Ståpec 12  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov spôsobom materiálová recyklácia okrem kompostovania a iných biologických transformaèných procesov (èinnosami R3  R5) pod¾a prílohy è. 2 k zákonu è. 223/2001
Z. z. o odpadoch.
Ståpec 13  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov spôsobom recyklácia vrátane kompostovania a iných
biologických transformaèných procesov (èinnosou R3) okrem materiálovej recyklácie.

Ståpec 14  uvedie sa mnostvo odpadov z obalov vyvezených na úèely ich zhodnotenia mimo územia Slovenskej republiky, prièom zhodnotenie odpadov je vykonané spôsobom stanoveným alebo jemu porovnate¾ným s pravidlami
Európskej únie.
Zodpovedná osoba  uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie, jej telefón, fax,
e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu  uvedie sa dátum podpísania tlaèiva.

