
 

 

  

 
 
 
 
SPRÁVA O ČINNOSTI 
organizácie zodpovednosti výrobcov 
1.VÝCHODOSLOVENSKÁ OZV pre obaly 
a neobalové výrobky 
 
za obdobie 1.štvrťroku 2022 

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 
2022. 
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1. Údaje o množstve vyhradeného 
prúdu odpadu, pre ktorý bol 
zabezpečený zber, preprava, 
príprava na opätovné použitie, 
zhodnotenie, recyklácia, 
spracovanie                                               
podľa §3 ods.1 písm.a)vyhlášky 373/2015 Z.z. 

 
Údaje o množstve vyzbieraného, zhodnoteného a recyklovaného odpadu z obalov a odpadu 
z neobalových výrobkov za obdobie 1. štvrťroku 2022, sú uvedené v tabuľke č.1. 
 
Tabuľka č.1: Množstvo vyzbieraného, zhodnoteného a recyklovaného odpadu z obalov 
a odpadu z neobalových výrobkov za obdobie 1. štvrťroku 2022 
 
Obaly: 
Obalový materiál Zber (t) Zhodnotenie (t) Recyklácia (t) 
Sklo 126,743 110,287 110,287 
Plasty 153,991 130,996 127,988 
Papier a lepenka 367,683 366,121 366,121 
VKM na báze lepenky 12,333 4,248 4,248 
Kovy 8,048 4,072 4,072 
Drevo 31,750 31,750 26,610 

 
 
Neobalové výrobky: 
Neobalový výrobok Zber (t) Zhodnotenie(t) Recyklácia (t) 
Sklo 6,601 5,744 5,744  
Plasty 14,131  8,571 8,300  
Papier a lepenka 28,969  27,344 27,344 
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2. Informácie o spôsobe       
zabezpečenia  zberu, zhodnotenia, 
recyklácie, spracovania 
a zneškodnenia vyhradeného prúdu 
odpadu (odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov) 
podľa  §3 ods.1 písm.c) vyhlášky 373/2015 Z.z. 

 
1.východoslovenská OZV  od 01.01.2021 vytvorila, prevádzkuje a udržiava 
funkčný systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových 
výrobkov. 
 
2.1.Opis spôsobu 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. 
 
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. 
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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 2022 v 51 obciach. 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. V troch 
obciach je kombinovaný zber komodít plasty, kovy a kompozitné obaly.  
 
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  
a 150 l vrecia. 
 
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, prípadne mobilným 
zberom. 
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Frekvencia zberu je rôzna u jednotlivých komodít aj regiónov, u niektorých 
komodít sa oproti predchádzajúcemu roku opäť zvýšila  o cca 50%. 
 
Miestne systémy triedeného zberu dopĺňajú výkupy, vrátane školských zberov 
papierov, ktoré intenzívne podporujeme aj formou súťaží pre školy. 
 
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.  
 
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),obce z okresu Rimavská Sobota  a Revúca 
z Banskobystrického kraja. V roku 2022 pribudli obce najmä v regióne 
Zemplína.  
 
Rozsah územného pokrytia SR na účely zabezpečenia zberu vyhradeného 
prúdu odpadu je uvedený v Prílohe č. 1. 
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2.2.Druh a množstvo odpadu  z obalov a odpadu z neobalových výrobkov, 
pre ktorý OZV zabezpečila jednotlivé činnosti nakladania s odpadom 
 
Tabuľka č.2: Druh a množstvo odpadov z obalov, pre ktoré 1.východoslovenská OZV zabezpečila zber a 

ďalšie nakladanie v období 1.štvťroka 2022 -  podľa katalógových čísel  
OBDOBIE:  
01.01.2022 – 
31.3.2022 

 Hmotnosť odpadov z obalov   
(t)  

Obalový materiál  Druh odpadu  
Katalógové  

číslo  
Zber   

(t)  
Recyklácia      

(t)  
Zhodnotenie  

(t)  

Sklo  
sklo 20 01 02  126,743 110,287 110,287 

obaly zo skla 15 01 07  0,000 0,000 0,000  

Plasty  
plasty 20 01 39  103,631 78,539 80,527 

obaly z plastov 15 01 02  50,360  49,340 50,360  

Papier a lepenka  

papier a lepenka 20 01 01  27,833 22,558 22,558 

obaly z papiera 
a lepenky 15 01 01   339,850 339,850 339,850 

Kompozitné obaly 
na báze lepenky  

kompozitné obaly 
na báze lepenky 

20 01 03  12,333  4,248 4,248 

kompozitné obaly 15 01 05   0,000 0,000 0,000 

Obaly z kovov  
obaly z kovov 20 01 04  8,041  4,072 4,072  

obaly z kovu 15 01 04   0,000 0,000 0,000  

Drevo  obaly z dreva 20 01 38 0,000 0,000 0,000 

 obaly z dreva 15 01 03  31,750  26,610 31,750 
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Tabuľka č.3: Druh a množstvo odpadov z neobalových výrobkov, pre ktoré 1.východoslovenská 
OZV zabezpečila zber a ďalšie nakladanie v období 1.štvťroka 2022 

OBDOBIE: 
01.01.2022 – 

31.3.2022 

Hmotnosť odpadov z neobalových 
výrobkov 

(t) 
 

Neobalový 
výrobok 

Katalógové 
číslo 

Zber 
(t) 

Recyklácia      
(t) 

Zhodnotenie 
(t) 

Sklo  20 01 02  6,601 5,744 5,744 

Plasty  20 01 39  14,131 8,294 8,565 

Papier a lepenka  20 01 01           28,969   23,478 23,478 

 
 
2.3.Zoznam zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, 
prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie 
a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenie miest ich 
zariadení 
 
Tabuľka č.4: Zoznam  subjektov  zabezpečujúcich  zber  a ďalšie nakladanie s 
odpadom z obalov/neobalových výrobkov v zmluvnom vzťahu s 1.východoslovenskou OZV 
 

ZOZNAM SUBJEKTOV  
(zber a nakladanie s odpadom z 
obalov/neobalových výrobkov) 

 

OBCHODNÉ MENO/NÁZOV  IČO Sídlo 

Brantner Gemer s.r.o. 36 021 211 Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 
Fúra, s.r.o. 36 211 451 SNP 77, 044 42 Rozhanovce 
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2.4.Zoznam obcí, v ktorých 1.východoslovenská OZV zabezpečovala za 
obdobie 1.štvrťroku 2022 združené nakladanie s oddelene vyzbieranými 
zložkami komunálnych odpadov  patriacimi do vyhradeného prúdu 
odpadu je uvedený v Prílohe č. 2. 

Údaje o množstve vyzbieraných a doriedených odpadov z obalov a odpadov z 
neobalových výrobkov z komunálneho odpadu v rozsahu podľa prílohy č. 7, 
resp. prílohy č.8 vyhlášky z objektívnych dôvodov neuvádzame, nakoľko 
nedisponujeme potrebnými údajmi od zberových spoločností.  

2.5. Miesto prvého zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu 
Relevantné údaje sú uvedené  v Prílohe č. 3 

3.Informácie o splnení cieľov 
a záväzných limitov uvedených 
v prílohe č.3 Zákona o odpadoch č. 
79/2015 Z.z. 

podľa  §3 ods.1 písm.d) vyhlášky 373/2015 Z.z. 
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. 
Kumulatívne priebežné údaje o miere zhodnotenia a recyklácie za 1.štvrťrok 
2022. 
Tabuľka č.5: Priebežne dosiahnuté percento zhodnotenia/recyklácie 

Obalový materiál 
Zhodnotenie 
(t) 

Recyklácia  
(t) 

Zhodnotenie   
(%) 

Recyklácia 
(%) 

Sklo 110,287 110,287  97,08  97,08 
Plasty  130,996 127,988  52,39  51,19 
Papier a lepenka 370,369 370,369  120,71  120,71 
Kovy 4,072 4,072  *17,48  *17,48 
Drevo 31,750 26,610  47,65  39,65 

                                                               *odpad ešte nebol odovzdaný na zhodnotenie/recykláciu 
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4. Informácie o spôsobe 
financovania systému združeného 
nakladania a nákladoch na 
činnosti vykonávané v systéme 
združeného nakladania 
s vyhradeným prúdom odpadu 
podľa §3 ods.1 písm.f) vyhlášky 373/2015 Z.z. 

 
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. 

4.1.Výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za jednotlivé vyhradené 
výrobky zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva  

Tabuľka č.6: Prehľad úhrad od zastúpených výrobcov a nákladov na nakladanie s triedeným 
odpadom vyplývajúce z účtovníctva za obdobie 1. štvrťroku 2022: 

 EUR bez DPH 
Výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za vyhradené 
výrobky (obaly a neobalové výrobky spolu)  134 763 

 

4.2.Výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé 
činnosti vychádzajúce z úpravy zmluvných vzťahov v rámci systému združeného 
nakladania s odpadom a zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva  

Tabuľka č.7: Prehľad nákladov na nakladanie s triedeným odpadom vyplývajúce z účtovníctva 
za obdobie 1. štvrťroku 2022: 

 EUR bez DPH 

Výška celkových nákladových položiek 125 466 
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Tabuľka č.8: Náklady na zber jednotlivých odpadových materiálov vyplývajúce z účtovníctva za 
obdobie 1. štvrťroku 2022: 
 

Odpadový materiál 
Náklady na zber 
(EUR bez DPH) 

SKLO 15 976 
PLASTY 51 190 
PAPIER A LEPENKA 13 867 
KOVOVÉ OBALY 1 225 
KOMPOZITNÉ OBALY na 
báze lepenky 2 445 

DREVO 136 
 
 

Náklady  na výkup jednotlivých odpadových materiálov komunálnych odpadov 
v 1.štvrťroku: 0 EUR 
 
 
4.3.Informácie o naložení so ziskom a o vyrovnaní so stratou, ak vznikne 

 
1.východoslovenká OZV všetky finančné prostriedky získané od výrobcov 
použije  na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. 
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 4.4.Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné 
a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto aktivít 
 
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 2022 v rámci propagačných a vzdelávacích aktivít s celoslovenskou 
pôsobnosťou zrealizovala oznam v rozhlase s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Spot „Trieďme odpad na 1“ bol vysielaný v mesiaci marec –  9 krát vo Fun rádiu. 
 
Text oznamu bol zameraný na: 

o propagáciu triedeného zberu odpadu 
o uprednostňovanie používania vratných a recyklovateľných obalov 
o predchádzanie vzniku odpadu 
o dodržiavanie pravidiel triedenia 
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 2022 – leták do schránok každej domácnosti 
 
Leták obsahoval najmä termíny zberu pre jednotlivé komodity pre rok 2022. 
Okrem toho obsahoval informácie o: 

o  zálohovaných nápojových obaloch  
o  minimalizácii objemu  
o  nevhodnosti spaľovania plastov a papiera a dôležitosť recyklácie 
o  propagácii triedeného zberu odpadu, dôležitosti zachovania čistoty     

 triedeného odpadu 
o  uprednostňovaní obalov z recyklovateľných materiálov 
o  preferovaní používania opakovane použiteľných obalov, zálohovaných    

 obalov 
o  predchádzaní vzniku odpadu 
o  princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
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Leták bol zaslaný jednotlivým samosprávam a poskytnutý na zverejnenie na 
webovom sídle obce. Rovnako Kalendár zberu 2022  pre jednotlivé obce je 
uverejnený na https://www.1ozv.sk/sluzby/obce/kalendare-zberu-obce/ 
 

 
 
§ Kalendár zberu 2022 – Szelektív hulladékszállítási naptár 2022 – 

informačný leták v maďarskom jazyku 
Kalendár zberu 2022 bol preložený do maďarského jazyka a poskytnutý 
samosprávam, ktoré preferovali informácie v jazyku menšiny. Obce si túto 
verziu, ktorá obsahuje identické informácie, ako v predošlom slovenskom 
letáku, umiestnili na svojom webovom sídle a propagovali medzi svojimi 
obyvateľmi. Rovnako je aj SH aj HU verzia prístupná na 
https://www.1ozv.sk/sluzby/obce/kalendare-zberu-obce/. 
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§ Nálepky na zberné nádoby 

 
Na zberné nádoby boli inštalované nové nálepky s relevantnými 
informáciami o triedenom zbere. V samosprávach podľa požiadaviek boli 
inštalované nálepky s dvojjazyčným označením komodít. 

 
 

 

 

 
 
§ Doba rozkladu odpadu - informačný plagát 
 
Informácie o tom, aké sú doby rozkladu jednotlivých druhov odpadu, ktoré sa 
najčastejšie vyskytujú ako voľne pohodené – littering, majú informovať, 
vzdelávať a následne ovplyvňovať každodenné správanie jednotlivca, tvoriť 
postoj k svojmu okoliu. 
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Leták, bol zverejnený na stiahnutie na www.1ozv.sk a zasielaný do zmluvných 
samospráv a škôl. 
 
Tvoril aj podporu súťaže k Dňu Zeme venovanú práve zberu voľne pohodeného 
odpadu. 
Informačný plagát bol zameraný na informovanie: 
o doba rozkladu jednotlivých druhov odpadu voľne pohodeného v prírode   
o faktory ovplyvňujúce jednotlivé doby rozkladu 
o apel na skutočnosť, že týmto správaním sa poškodzuje vlastné životné 

prostredie a má to vplyv na celý potravinový reťazec 
o výzva k podpore iniciatív zameraných na čistenie životného prostredia 

a udržiavaniu pekného vzhľadu svojej obce 
o  nevyhadzovať odpad v prírode 

 
Informačný plagát je prístupný na stiahnutie na webstránke www.1ozv.sk 
 
https://www.1ozv.sk/wp-content/uploads/2022/03/Doba-rozkladu-odpadu-
scaled.jpg 
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§ #VychodCistiZem2 - súťaž v zbere voľne pohodeného odpadu - zahájenie 
 
Cieľom súťaže bolo podnietiť obyvateľov zapojiť sa do zberu voľne pohodeného 
odpadu v prírode, ktorého značnú časť tvoria práve odpady z obalov. Súťaž je 
pokračovaním rovnakého formátu z predchádzajúceho roka a motívom je Deň 
Zeme. 

 
§ súťaž v zbere papiera pre školy v partnerských samosprávach 

 
Súťaž v zbere papiera bola určená pre školy v partnerských samosprávach. 
Ocenení za výhry môžu byť nie len školy, ale žiaci podľa jednotlivých 
kategórií. 
Cieľom súťaže je zapojiť žiakov do intenzívneho triedeného zberu papiera 
a súčasne edukovať o význame triedenia papiera a jeho benefitoch vo 
vzťahu k životnému prostrediu. 
 
Súťaž je komunikovaná v partnerských školách, obciach a na sociálnych 
sieťach. Víťazi budú odmenení vecnými cenami. 
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Informácie zaslané prostriedkami elektronickej komunikácie v súlade s § 7, ods. 
3, písm. b) bod 8 vyhlášky prostredníctvom 10ZVnewsletter – obce  
 
Touto formou bola propagovaná  

- Doba rozkladu odpadu 
- Súťaž #VychodCistiZem2   

 

 
 
 Obci bol  poskytnutý materiál na zverejnenie na webovom sídle obce, či na 
vyvesenie plagátu vo výveskách obce. 
 
Na podporu informovanosti širokej verejnosti o príslušnej problematike je 
webovom sídle www.1ozv.sk zriadená rubrika Novinky, kde sú uverejňované 
najmä aktuality súvisiace s problematikou triedeného zberu a aktuálnej 
odpadovej legislatívy.  
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Intenzívne prebieha propagácia triedenia odpadu a aktuálnych tém  aj 
prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram.  
 

 

 
 
Tabuľka č.9: Náklady za propagačné a vzdelávacie aktivity: 

NÁKLADY 1.východoslovenskej OZV 
Obdobie 
1.štvrťrok 2022 

za propagačné a vzdelávacie aktivity v EUR 3 857 EUR 
 
4.5.Informácie s rozlíšením nákladov na zber jednotlivých odpadových 
materiálov a nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov  

Informácie s rozlíšením nákladov na zber jednotlivých odpadových materiálov a 
nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov nie sú kompletné, (v 
rozsahu podľa prílohy č. 7, resp. prílohy č.8  vyhlášky) a  z objektívnych dôvodov 
ich neuvádzame, nakoľko nedisponujeme potrebnými údajmi od zberových 
spoločností.  

Náklady na zber jednotlivých odpadových materiálov vyplývajúce z účtovníctva 
za obdobie 1. štvrťroku 2022 sú uvedené v bode 4.2 správy. 

 
 

Náklady  na výkup jednotlivých odpadových materiálov komunálnych odpadov 
v 1.štvrťroku: 0 EUR 
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5.Informácie o majetkovej účasti 
členov organizácie  
podľa §3 ods.1 písm.g) vyhlášky 373/2015 Z.z. 

 
 

1. IGGY-TRADE s.r.o., , IČO 46729445        50% obchodný podiel 
2. LCommerce, s.r.o.,     IČO 52858090        50% obchodný podiel 
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Príloha č.1: Rozsah územného pokrytia SR na účely zabezpečenia zberu 
vyhradeného prúdu odpadu 
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Príloha č.2:Zoznam obcí, v ktorých 1.východoslovenská OZV zabezpečovala 
za obdobie 1.štvrťroku 2022 združené nakladanie s oddelene vyzbieranými 
zložkami komunálnych odpadov  patriacimi do vyhradeného prúdu 
odpadu 
 

Por. 
č. Obec IČO 

28 Petrovo 00328634 
29 Poruba pod Vihorlatom 00325651 
30 Ptrukša 00331864 
31 Rejdová 00328685 
32 Radnovce 00318981 
33 Senné 00325767 
34 Silica 00328782 
35 Sedliská 00332836 
36 Slavkovce 00325775 
37 Slovenské Nové Mesto 00331929 
38 Somotor 00331945 
39 Stankovce 00331953 
40 Trhovište 00325899 
41 Úbrež 00325937 
42 Uzovská Panica 00319163 
43 Veľké Kapušany 00332038 
44 Vojčice 00332135 
45 Voľa 00325970 
46 Vyšné Nemecké 00326011 
47 Vyšné Remety 00326020 
48 Zalužice 00326046 
49 Zbudza 00326062 
50 Zemplínska Široká 00326071 
51 Žbince 00326089 

 

 
 
 

Por. 
č. Obec IČO 
     1 Bežovce 00325031 

2 Blatné Remety 00325058 
3 Borša 00331341 
4 Bunkovce 00325091 
5 Cejkov 00331406 
6 Dlhá Ves 00328189 
7 Dúbravka 00325112 
8 Giglovce 00332372 
9 Girovce 00332381 

10 Gočovo 00328260 
11 Hanková 00595187 
12 Hažín  00325155 
13 Hnojné 00325171 
14 Hraň 00331538 
15 Husák 00325201 
16 Jasenovce 00332437 
17 Jovsa 00325279 
18 Kolibabovce 00325317 
19 Koromľa 00325350 
20 Krčava 00325376 
21 Kusín 00325392 
22 Lekárovce 00325422 
23 Lúčky 00325457 
24 Majerovce 00332526 
25 Markovce 00325481 
26 Markuška 00328499 
27 Michaľany 00331759 
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Príloha č.3: Zoznam miest prvého zhodnotenia odpadu – 1.štvrťrok 2022 
OBCHODNÉ MENO/NÁZOV  IČO Sídlo/prevádzka 

CELSA“Huta Ostrowiec“Sp.Z o.o. 5272312319 Ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec 
Swietokrzyski, Polland 

CEMMAC a.s. 31412106 Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie  

Danucem Slovensko a.s. 00214973 Rohožník, prevádzka Turňa nad Bodvou 

EU-PLASTIC INVEST Zrt. 24649829 Balaton ut. 63, 8713 Kéthely, Hungary 

Hamburger Hungária Kft. 0709017523 Papírgyári út 42-46, H-2400 Dunaújváros, 
Hungary  

INDORAMA VENTURES 
RECYCLING POLAND Sp. Z o.o. 

070011087 Konwojowa 96, 43-346 Bielsko Biala, Poland 

Ján Krčula, RE-PLAST 30711576 Zvončín 107, 919 01 Zvončín 

Ján Pčola - FRAGOLA 14292866 Pčolinská1387/17, 069 01 Snina 

JSC PET BALTIJA 42103029708 18 Aviācijas Str., Jelgava, LV-3004, Latvia  

KOSIT, a.s. 36205214 Rastislavova 98, 043 46 Košice  

KRONOSPAN, s.r.o. 36059323 Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen 

Laakirchen Papier AG ATU45725808 Schillerstraße 5, 4663 Laakirchen, Austria  

MAL-PLAST Konrád Rymarcyk 061600882 ul. Obwodowa 38, 23-200 Kraśnik, Poland  

Metsä Tissue Slovakia s.r.o. 36381306 Celulózka 3494, 011 61 Žilina  

MOD- Plastic, s.r.o. 47432900 Kacvinského 15, 085 01 Bardejov  

MONDI SCP, a.s. 31637051 Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok  

Mondi Świecie S.A. 002527817 Bydgoska 1, 86 100 Świece, Poland 

OOO ZMIYEV PAPER 
FACTORY Ltd. 

40487681 Fabrichnaya st. 11, Zmiyov District, Kharkov 
Region, Ukraine  

R+WAST s.r.o. 47562561 A.Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske 

RDB-37, Sunray Enterprise Sdn 
Bhd 

000509759488 Lot 2976, Jalan Platinum, Kawasan Perindustrian 
Batu 22, Selangor, 45600 Bestan Jaya Selangor, 
Malaysia  

SAKER spol. s r.o., odštepný 
závod ALUSAK 

46960830 Na Sadkách 3572, 767 01 Kroměříž, Česká 
republika  

SHP Harmanec, a.s. 00153052 976 03 Harmanec 

„UKRBELKHIM“ LLC 387243718193 Zalyutynska Streer 10, 611 77 Kharkiv , Ukraine 

U.S. Steel Košice s.r.o. 36199222 Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice  

VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. 35832517 Železničná 207/9, 914 41 Nemšová  

 


