
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI 
organizácie zodpovednosti výrobcov 
1.VÝCHODOSLOVENSKÁ OZV pre obaly 
a neobalové výrobky 
 
za obdobie 1.štvrťroku 2021 

 
 
 
 
 
v súlade s § 28 ods. 4 písm. z) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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 Spoločnosti 1.východoslovenská OZV, s.r.o.   bola dňa 19.08.2020 udelená 

autorizácia č. 0165/OBALY/OZV/A/20-1.8 na výkon činnosti organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods.1 písm. b) 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o odpadoch“).  

 
Obchodné meno alebo názov a adresa sídla: 

Obchodné meno: 1.východoslovenská OZV, s.r.o. 
Adresa sídla: Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovenská republika  
 
Identifikačné údaje: 

IČO: 53 021 665 
DIČ: 2121235028 
DPH: SK2121235028 
 

Adresa webového sídla: 

Webové sídlo: www.1ozv.sk  
 
Kontaktná osoba: 

Mgr. Ľudovít Mihálik, konateľ 

Tel.: +421 944 088 096 
E-mail: mihalik@1ozv.sk 

 
 
 1.východoslovenská OZV, s.r.o. týmto predkladá  zmysle § 28 ods. 4 písm. z) 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Správu o činnosti organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, za obdobie 1.štvrťrok 
2021. 
 
Všetky informácie v tejto správe sú aktuálne ku dňu 28.aprílu 2021. 

 

 

http://www.1ozv.sk/
mailto:mihalik@1ozv.sk
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1. Informácie o spôsobe       

zabezpečenia  zberu, zhodnotenia, 

recyklácie, spracovania 

a zneškodnenia vyhradeného prúdu 

odpadu (odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov) 
podľa §28 ods.9 písm.c) 

 

 

 

1.východoslovenská OZV  od 01.01.2021vytvorila, prevádzkuje a udržiava 
funkčný systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových 
výrobkov. 
 
Opis spôsobu výkonu zberu a údaj o rozsahu územného pokrytia 
Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu 
odpadu 
 

Spôsob zabezpečenia činností v rámci systému nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu  v zmluvne sa zaviazaných  obciach, úzko nadväzuje na už 
v minulosti  zavedenom systéme platnom pre homogénny   región  
s prihliadnutím na aktuálnosť dnes  realizovaného   systému v obci. 
 
Realizácia činností zberu a prepravy oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu kontinuálne  nadväzuje na zavedený a v doterajšej praxi overený 
systém, berúc do úvahy materiálny stav a technické pomôcky  zmluvného 
partnera spôsobilého  pre výkon činností.   
 
Zmluvní partneri zabezpečujú jednotlivé činnosti v rámci združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadov  na základe zmluvného vzťahu 
medzi  organizáciou  zodpovednosti výrobcov, obcou  a zberovou  spoločnosťou 
komplexne od zberu, prepravy,  spracovania, zhodnotenia, zneškodnenia 
vyhradeného prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie 
a recykláciu. 
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Ostatné činnosti potrebné pre úplné zabezpečenie systému združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu nadväzujú na  existujúcich 
zmluvných partnerov a ich právoplatné rozhodnutia, zaužívané technické 
postupy  pre spracovanie, zhodnotenie, zneškodnenie, prípravy na opätovné 
použitie , či recyklácie  v zariadeniach  ako v Slovenskej republike, tak aj 
v zahraničí. 
 
1.východoslovenská OZV mala  uzatvorené zmluvy na prevádzkovanie systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov za obdobie 1.štvťroku 2021 v 38 obciach s celkovým počtom 
obyvateľov 25 105. Zabezpečuje to zmluvný vzťah s príslušnou obcou 
a zberovou spoločnosťou zabezpečujúcou nakladanie s  odpadmi 
z vyhradených výrobkov  
 
Systém zberu je nastavený tak, že sa každá komodita: papier, sklo, plast, 
kompozitné obaly na báze lepenky a kovové obaly,  zbiera zvlášť. 
 
Zber oddelene zbieraných zložiek prebieha v súlade s § 14 vyhlášky č.371/2015 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov prostredníctvom farebne odlíšených zberných 
nádob/vriec: 

 Papier – modrá farba 
 Sklo – zelená farba 
 Plast – žltá farba 
 Kovy – červená farba 
 Kompozitné obaly na báze lepenky – oranžová farba 

 
Systém triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu je realizovaný 
prostredníctvom . 

o Zberných vriec 
o Zberných nádob – kontajnerov 
o Iný spôsob (veľkokapacitný kontajner) 

 
V prevažnej miere je využívaný systém triedeného zberu tzv. Door to door 
collection – triedenie do vriec v každej domácnosti,  nakoľko sa jedná o obce 
s individuálnou bytovou zástavbou. Jedná sa zväčša o farebne rozlíšené 120 l 
vrecia. 



 

 
Strana 5 (spolu strán: 17) 

 

 
 
 
 
 
V niektorých prípadoch sa tento systém triedeného zberu kombinuje aj s tzv. 
Bring systém – prostredníctvom 1 100 l kontajnerov, kde tento systém dopĺňa 
v istých obciach zber prostredníctvom vriec v domácnosti. 
 
Frekvencia zberu je rôzna u jednotlivých komodít aj regiónov, u niektorých 
komodít sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšila aj o 100%. 
 
Tabuľka č. 1 Nárast frekvencie triedeného zberu v zazmluvnených obciach 
oproti roku 2020: 
 

Komodita 
Navýšenie  
frekvencie zberu o % 

PAPIER 100 

SKLO 66,7 

PLASTY 16,7 

KOVY 0 

KOMPOZITY 100 
 
 
Miestne systémy triedeného zberu dopĺňajú výkupy, je však potrebné príslušnú 
aktuálnu legislatívnu zmenu ohlasovania a dokladovania vo vzťahu 
k príslušnosti predmetného odpadu  k obci   (§ 16 ods. 4 , ods. 11 zákona o 
odpadoch) pôsobiacim subjektom realizujúcim výkup odpadov  z obalov 
a neobalových výrobkov ( najčastejšie papier a obaly z kovu) v danej lokalite 
objasňovať. Z toho titulu sa prípadné vykúpené množstvá môžu premietnuť 
v nasledujúcom období. 
 
Prostredníctvom spolupráce s priemyselnými subjektmi sú zbierané odpady 
z obalov (iné ako komunálne odpady). Zabezpečenie  zberu, prepravy a 
zhodnotenia  týchto odpadov sa realizuje prostredníctvom zazmluvnených 
zberových spoločností, prípadne obchodníkov či sprostredkovateľov s cieľom 
ich zhodnotenia a recyklácie.  
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Záberovým  územím  1. východoslovenskej OZV sa od 1.1.2021 stali obce na 
východnom Slovensku v Košickom kraji, rozdelené na homogénne celky 
v regióne Gemer (okres Rožňava) a v regióne južného Zemplína (okres 
Trebišov, Michalovce, Sobrance). Z celkového počtu obyvateľov SR tvorí počet 
obyvateľov zahrnutý pod 1.východoslovenskú OZV: 0,46%.  
 

Zoznam obcí, v ktorých 1.východoslovenská OZV zabezpečovala za 
obdobie 1.štvrťroku 2021 združené nakladanie s oddelene vyzbieranými 
zložkami komunálnych odpadov  patriacimi do vyhradeného prúdu 
odpadu je uvedený v Prílohe č. 1. 

 

Rozsah územného pokrytia SR na účely zabezpečenia zberu vyhradeného 
prúdu odpadu je uvedený v Prílohe č. 2. 

 
 

 2. Informácie o splnení cieľov 

a záväzných limitov uvedených 

v prílohe č.3 Zákona o odpadoch 

č. 79/2015 Z.z. a o presahujúcom 

množstve 

                                                 podľa § 28 ods.9 písm. d) 
 
Plnenie cieľov a limitov v zmysle prílohy č.3 zákona č.79/2015 Z.z., je jedným 
z nevyhnutných cieľov činnosti 1.východoslovenskej OZV a napĺňanie prebieha 
priebežne. Splnenie je možné deklarovať až po ukončení  kalendárneho roka. 
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3. Informácie o spôsobe 
financovania systému združeného 
nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu a nákladoch na 
činnosti vykonávané v systéme 
združeného nakladania 
s vyhradeným prúdom odpadu; ak 
ide o organizáciu zodpovednosti 
výrobcov pre obaly ( s rozlíšením 
nákladov na zber jednotlivých 
odpadových materiálov 
a nákladov na výkup jednotlivých 
odpadových materiálov) 

                                               podľa § 28 ods.9 písm. f)  
 
Na financovanie združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sú 
použité finančné prostriedky uhradené výrobcami obalov a neobalových 
výrobkov za množstvo nimi na slovenský trh uvedenými vyhradenými 
výrobkami. 
Z finančných prostriedkov od výrobcov je následne zabezpečovaný celý proces 
a hradené náklady súvisiace so zberom, prepravou, spracovaním, zhodnotením 
a zneškodnením vyhradených prúdov odpadu, vrátane jeho prípravy na 
opätovné použitie a recykláciu, zabezpečenie infraštruktúry, na zabezpečenie 
vzdelávania a propagácie verejnosti, náklady na fungovanie OZV. 
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Tabuľka č.2: Prehľad tržieb a nákladov 1.východoslovenskej OZV za obdobie 
1. štvrťroku 2021 za jednotlivé činnosti:* 
 

TRŽBY 1.východoslovenskej OZV EUR bez DPH 

Výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za vyhradené 
výrobky (obaly a neobalové výrobky spolu)  65 943 

NÁKLADY 1.východoslovenskej OZV EUR bez DPH 

Výška celkových nákladových položiek na zabezpečenie zberu, 
prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, 
spracovanie a zneškodnenie triedených zložiek odpadu 47 619 

*stav k 28.4.2021 

 
Náklady na zber jednotlivých odpadových materiálov do tohto dátumu nie je 
možné presne vyčísliť, nakoľko ešte prebieha dokladovanie materiálového toku, 
na základe čoho bude precizované uhradenie nákladov.  
 
Tabuľka č.3: Náklady na zber jednotlivých odpadových materiálov v 1.štvrťroku 
2021* : 
 

Odpadový materiál 
Náklady na zber 
(EUR bez DPH) 

SKLO  4 419 

PLASTY  29 927 

PAPIER A LEPENKA  5 304 

KOVOVÉ OBALY  1 442 

KOMPOZITNÉ OBALY na 
báze lepenky  664 

DREVO 54 
*stav k 28.4.2021 
 

Náklady  na výkup jednotlivých odpadových materiálov komunálnych odpadov 
v 1.štvrťroku: 0 EUR 
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4. Informácie o návrhu na rozdelenie 
zisku alebo vyrovnanie straty 
podľa §28 ods.9 písm. g) 
  

 
 
1.východoslovenká OZV nevytvára zisk a všetky finančné prostriedky získané 
od výrobcov používa výlučne na financovanie vytvoreného systému združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadov. 
 

 5. Výška finančných 
prostriedkov vynaložených na 
propagačné a vzdelávacie aktivity 
a stručný popis týchto aktivít 
podľa §28 ods.9 písm. h) 

 
Propagačné a vzdelávacie aktivity ako aj formy ich vykonávania sú stanovené 
v § 7 vyhlášky č.373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení 
neskorších predpisov (ďalej „vyhláška“). 
 
V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky, 1.východoslovenská OZV v období 1. 
štvrťroka 2021 v rámci propagačných a vzdelávacích aktivít s celoslovenskou 
pôsobnosťou zrealizovala oznam v tlači prostredníctvom inzerátu. 
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Text bol zameraný na: 

o propagáciu triedeného zberu odpadu 
o dodržiavanie pravidiel triedenia 
o informácie o označovaní obalov 
o informácie o skutočnosti, kto financuje triedený zber 
o motiváciu triediť odpad a využiť službu, ktorá je bezplatná 

 
 
Propagačné a vzdelávacie aktivity s lokálnym pôsobením na úrovni obce boli 
v období 1.štvrťroka zrealizované týmito formami: 
 

 kalendár zberu pre zazmluvnené obce 
 

 
 

 Informačný leták „Ako triediť“ 
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Tieto materiály sú uverejnené na webovom sídle každej zazmluvnenej obce 
a súčasne aj na webovom sídle www.1ozv.sk 
 
Letáky boli zamerané na informovanie o: 
 
o dôležitosti a možnostiach predchádzania vzniku odpadov 
o dôležitosti správneho triedenia a jeho čistoty  
o nevyhnutnosti znižovania objemu vhadzovaného triedeného odpadu 
o financovaní triedeného zberu v obci 
 
 
Informácie zaslané prostriedkami elektronickej komunikácie v súlade s § 7, ods. 
3, písm. b) bod 8 vyhlášky prostredníctvom 10ZVnewsletter – obce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1ozv.sk/
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 Informačný leták „Trieďme odpad na 1“ 

 
 
Leták „Trieďme odpad na 1“ bol zaslaný predstaviteľom zazmluvnených 
samospráv s odporúčaním jeho zverejnenia. Okrem jeho uverejnenia na 
webovom sídle  obce, niektoré obce distribuovali leták v printovej podobe svojim 
obyvateľom. Súčasne je k dispozícii širokej verejnosti na webovom sídle 
www.1ozv.sk 
 
Leták bol zameraný na informovanie o: 
o systéme fungovania RZV a jednotlivých subjektoch  
o dôležitosti osobnej zapojenosti do systému 
o dôležitosti a možnostiach predchádzania vzniku odpadov, kde podrobne boli 

uvedené tipy a možnosti to realizovať v praxi 
o dôležitosti správneho triedenia podľa jednotlivých komodít – čo kam patrí 

alebo nepatrí v rámci triedenia odpadu  
o nevyhnutnosti znižovania objemu vhadzovaného triedeného odpadu 
o recyklácii ako ďalšom kroku nasledujúcom po triedení pri zdroji 
o dobe rozkladu jednotlivých výrobkov vhodných na triedenie 
o dôležitosti triedenia vo vzťahu k šetreniu primárnych zdrojov 
 
 

http://www.1ozv.sk/
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 Plagát (prednostne určený pre vývesky a plochy určené na informovanie 
obyvateľov v obci a pre školy) formát A2, A3 „Ako a prečo triediť“. 

 
Každej zazmluvnenej obci boli distribuované vytlačené plagáty vhodné 
na zavesenie do vývesiek a súčasne ako vzdelávací materiál pre školy 
určený na  nástenky. 
Súčasne je k dispozícii širokej verejnosti na webovom sídle www.1ozv.sk 
 

 
 
 

http://www.1ozv.sk/
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Plagát bol zameraný na informovanie o: 
 
o potrebe predchádzania vzniku odpadu ako prvej priorite 
o odporúčaní používať opakovane použiteľné obaly a zálohované obaly 
o dôležitosti správneho triedenia podľa jednotlivých komodít – čo kam patrí 

alebo nepatrí v rámci triedenia odpadu  
o možnosti využitia označovania obalov ako navigácii k správnemu triedeniu 
o nevyhnutnosti znižovania objemu vhadzovaného triedeného odpadu 
o dôležitosti triedenia vo vzťahu k šetreniu primárnych zdrojov 
o nepriaznivých dôsledkoch skládkovania 
o financovaní triedeného zberu a možnej motivácii zníženim poplatku za 

zmesový komunálny odpad 
 
Na podporu informovanosti širokej verejnosti o príslušnej problematike bola na 
webovom sídle www.1ozv.sk zriadená rubrika Novinky, kde sú uverejňované 
najmä aktuality súvisiace s problematikou triedeného zberu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1ozv.sk/
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Propagácia triedenia odpadu bola zahájená aj prostredníctvom sociálnych 
sietí. Zriadené kontá  a prezentovanie prebiehalo na sociálnych sieťach : 

  Facebook, Instagram 
 

 
 
 
 
 
 
Tabuľka č.4: Náklady za propagačné a vzdelávacie aktivity: 

NÁKLADY 1.východoslovenskej OZV 
Obdobie 
1.štvrťrok 2021 

za propagačné a vzdelávacie aktivity v EUR 1 577 
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Príloha č.1: Zoznam obcí, v ktorých 1.východoslovenská OZV zabezpečovala 
za obdobie 1.štvrťroku 2021 združené nakladanie s oddelene vyzbieranými 
zložkami komunálnych odpadov  patriacimi do vyhradeného prúdu 
odpadu 
Obec IČO 

Bežovce 00325031 

Blatné Remety 00325058 

Borša 00331341 

Bunkovce 00325091 

Cejkov 00331406 

Dlhá Ves 00328189 

Dúbravka 00325112 

Gočovo 00328260 

Hanková 00595187 

Hažín  00325155 

Hnojné 00325171 

Husák 00325201 

Jovsa 00325279 

Kolibabovce 00325317 

Koromľa 00325350 

Krčava 00325376 

Kusín 00325392 

Lekárovce 00325422 

Lúčky 00325457 

Markovce 00325481 

Markuška 00328499 

Petrovo 00328634 

Poruba pod Vihorlatom 00325651 

Ptrukša 00331864 

Rejdová 00328685 

Senné  00325767 

Silica 00328782 

Slavkovce 00325775 

Slovenské Nové Mesto 00331929 

Somotor 00331945 

Trhovište 00325899 

Úbrež 00325937 

Voľa 00325970 

Vyšné Nemecké 00326011 

Vyšné Remety 00326020 

Zalužice 00326046 

Zemplínska Široká 00326071 

Žbince 00326089 
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Príloha č.2: Rozsah územného pokrytia SR na účely zabezpečenia zberu 
vyhradeného prúdu odpadu 
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