
Duplicitné platby výrobcov 
obalov za priemyselné obaly

Odpadový hospodár s. r. o. – Ing. Tomáš Schabjuk



O nás

Pomáhame firmám a obciam efektívnejšie 
nakladať s odpadmi.

ELO.sk
Odpadová aplikácia pre správu odpadového 
hospodárstva.
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Rozšírená zodpovednosť výrobcov

% zákona a 
vyhlášok

% odpadov Zmien od roku 
2016
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32 6 99+



Obaly

tis. ton obalov 
uvedených na trh v 

roku 2017

tis. výrobcov 
zapísaných na 
ministerstve

koľko firiem v 
systéme nie je
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470 17 ?



RZV výrobcov distribútorov obalov

Náročné
• RZV je štandardne nastavená na výrobcu, 

resp. dovozcu

• Pri obaloch však nie

• Ten kto zabalí, naplní, nie fyzický výrobca 
obalov

• Správny názov by mal byť RZ distribútorov 
obalov

• Ako vypočítať množstvá obalov?

Dôsledok
• Povinnosť pre veľkú skupinu firiem

• Firmy o tejto povinnosti nevedia

• A ak aj vedia tak si ju neplnia

• Veľký počet firiem je ťažké kontrolovať

• Množstvá odpadov sa nehlásia, peniaze v 
systéme chýbajú
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Široký záber výrobcov obalov

Výrobca
• Reštaurácia, pizzéria

• Potraviny

• Lekárne

• Obchody

• Trhovníci

Dôsledok
• Z fyzicky vyrobených obalov sa priznáva len 

časť

• Systém ťahajú poctivejší a firmy, ktoré platia 
za obaly duplicitne
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Čo sú to duplicitné platby?

7

Firma 
uvádza na 
trh obaly

Vznikajú jej 
aj odpadové 

obaly, o 
ktoré sa 
postará

Musí 
prispievať
do systému 

OZV



Príklad

Dovoz tovarov v obaloch zo zahraničia

• Firma dováža polotovary v obaloch zo zahraničia

• Polotovar odbalí, spracuje a odovzdá inej firme bez 
obalov

• Odpadové obaly odovzdáva zberovej spoločnosti – na 
100 % sa o odpadové obaly postará

• Môže si vybaviť individuálnu autorizáciu
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Príklad

Kombinácia 

• Firma dováža polotovary v obaloch zo zahraničia – 99 
ton obalov ročne

• Okrem toho aj balí iný tovar a distribuuje ho občanom 
– 1 tona obalov ročne

• Polotovar odbalí, spracuje a odovzdá inej firme bez 
obalov 

• Odpadové obaly z polotovarov odovzdáva zberovej 
spoločnosti – 99 ton

• Nemôže si vybaviť individuálnu autorizáciu, musí platiť 
do OZV za 100 ton obalov

• Nemá možnosť si odrátať 99 ton obalov, ktoré 
odovzdala zberovej spoločnosti 
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Príklad

Komunálny odpad vs. biznis odpad 

• Firma si kúpila počítač od slovenského dodávateľa, 
ktorý je zabalený v obaloch

• Dodávateľ je zapojený v systéme obalov a za dané 
obaly zaplatil poplatok do OZV

• Firma počítač odbalí a odpad vyhodí do mestských 
kontajnerov

• OZV sa bráni odobrať obaly od firiem, nakoľko je to ich 
biznis odpad

• Za obal však OZV mala peniaze od výrobcu
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Príklad

Perlička – drevené obaly

• Do OZV sa platí aj za drevené obaly

• Aké drevené obaly financuje OZV v obciach a mestách?

• Načo je RZV pre drevené obaly?

• Ako OZV získavajú množstvá pre splnenie limitov za 
drevené obaly?
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Čo by sa zišlo urobiť?

Riešenie č. 1

Zmeniť § 27 ods. 7 – pre vlastnú potrebu, držba, pôvodca 
odpadu, limity

Riešenie č. 2

Odpočítateľná položka

Riešenie č. 3

Neplatiť za obaly, ktoré neskončia v komunálnej sfére

Dôsledok

Výrazný výpadok financií v systéme OZV, viac budú stáť 
spotrebiteľské obaly
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Ďakujem
Ing. Tomáš Schabjuk

Odpadový hospodár s.r.o.
0948 605 300

info@odpadovyhospodar.sk

www.odpadovyhospodar.sk, www.elo.sk

http://www.odpadovyhospodar.sk/
http://www.elo.sk/

