Návod na vyplnenie výkazu o množstve obalov, ktoré
tvoria základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a
recyklácie
Výkaz o množstve obalov, ktoré tvoria základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a
recyklácie slúži na zasielanie štvrťročných údajov o reálnych množstvách obalov uvedených
na trh alebo do obehu klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK v danom kalendárnom
štvrťroku.
Oprávnenej organizácii ENVI-PAK je potrebné výkaz zaslať najneskôr do 10. dňa
mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka.

V hlavičke:
Štvrťrok/Rok Do názvu je potrebné uviesť aktuálny štvrťrok a rok, za ktorý je potrebné
zaslať údaje. Uvádza sa štvrťrok, za ktorý sa vedie evidencia obalov a
odpadov z obalov, t. j. postupne január až marec (I.), apríl až jún (II.), júl až
september (III.), október až december (IV.) príslušného kalendárneho roka.
Typ

V ponuke máte dva typy výkazov: riadny alebo opravný. Vyberte prosím typ
výkazu, ktorý si želáte vyplniť.
Riadny typ výkazu je prvý výkaz zadávaný v danom štvrťroku.
Opravný typ výkazu je každý nasledovný výkaz týkajúci sa štvrťroku, ktorý
ste už raz zadávali. Opravný typ výkazu je možné zaslať len k riadnemu
výkazu, ktorý sa týka príslušného štvrťroku, za ktorý sa aktuálne plnia limity
zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

Údaje o
spoločnosti

Vyplňte prosím údaje o Vašej spoločnosti: Názov spoločnosti, číslo zmluvy,
sídlo spoločnosti, korešpondenčná adresa, meno kontaktnej osoby, ktorá je
zodpovedná za zasielanie výkazov, kontaktný e-mail, telefónne a faxové
číslo.

V ďalšom kroku pristupujete k vypĺňaniu samotného výkazu. Výkaz sa vyplňuje štvrťročne,
osobitne za spotrebiteľské obaly a osobitne za skupinové a prepravné obaly.
Pod pojmom spotrebiteľský obal sa podľa Zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch, § 2 písm. b)
rozumie: obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste
nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného užívateľa alebo pre spotrebiteľa.
Pod pojmom skupinový a prepravný obal sa podľa Zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch § 2
písm. c) a d) rozumie: skupinový obal určený na to, aby tvoril vmieste nákupu skupinu
určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému užívateľovi
alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas
predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez ovplyvnenia jeho vlastností, prepravný obal určený na
uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových
balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným
obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner a letecký kontajner,

Pod pojmom jednorazový obal sa rozumie každý obal, ktorý nespadá pod definíciu
opakovane použiteľného obalu.
Pod pojmom opakovane použiteľný obal sa podľa Zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch § 2
písm. e) rozumie: opakovane použiteľným obalom obal určený na vykonanie najmenej dvoch
ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije
na ten istý účel, na ktorý bol určený; takýto obal sa stane odpadom, ak sa už opakovane
nepoužije.
Množstvá opakovane použiteľných obalov sa na základe Zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch
§ 7 ods. 6 na účel plnenia záväzných limitov započítavajú do množstva obalov, ktoré Vaša
spoločnosť uviedla na trh alebo do obehu len raz, a to v čase ich prvého použitia.
Opakovaným použitím Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch § 2 písm. f) rozumie: činnosť, pri
ktorej sa opakovane použiteľný obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý
bol určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré
umožňujú opakované naplnenie obalu.
Upozorňujeme, že množstvá obalov je potrebné uvádzať v celých kilogramoch. Program
vykonáva sumarizačné operácie automaticky.
Množstvá obalov, uvedených na trh v príslušnom štvrťroku uvádzajte v jednotlivých stĺpcoch
takto:
Stĺpec A
Výroba (kg)

Stĺpec B
Dovoz (kg)
Stĺpec C
Vývoz (kg)
Stĺpec G
JEDNORAZOVÉ
OBALY (kg)

Uveďte prosím množstvo jednorazových prázdnych obalov
zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od
dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby a množstvo
obalov vyrobených a naplnených povinnou osobou, ktoré sú uvedené
na trh alebo do obehu.
Uveďte prosím množstvo jednorazových obalov, plných aj
prázdnych, ktoré sú uvedené na trh alebo do obehu, prepravených
cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov
Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie.
Uveďte prosím množstvo jednorazových obalov, plných aj
prázdnych vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov
mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez
štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.
Program
automaticky
zosumarizuje
celkové
množstvo
jednorazových obalov uvedených na trh alebo do obehu (stĺpce
A+B-C)

SPOLU
Stĺpec D
Výroba (kg)

Uveďte prosím množstvo opakovane použiteľných obalov v čase
ich prvého použitia zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej
republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby
a
množstvo opakovane použiteľných obalov vyrobených a
naplnených povinnou osobou, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh alebo
do obehu.

Stĺpec E
Dovoz (kg)

Uveďte prosím množstvo opakovane použiteľných obalov v čase
ich prvého použitia, plných aj prázdnych, ktoré sú prvýkrát uvedené
na trh alebo do obehu, prepravených cez štátnu hranicu na územie
Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo
členských štátov Európskej únie.

Stĺpec F
Vývoz (kg)

Uveďte prosím množstvo opakovane použiteľných obalov v čase
ich prvého použitia, plných aj prázdnych vyvezených z územia
Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej
únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej
republiky.

Stĺpec H

Program automaticky zosumarizuje celkové množstvo opakovane
použiteľných obalov v čase ich prvého použitia uvedených na trh
alebo do obehu (stĺpce D+E-F)

OPAKOVANE
POUŽITEĹNÉ OBALY
PRVÉ POUŽITIE

(kg)
SPOLU
Stĺpec I
Základ pre povinnosť
zberu, zhodnotenia
a recyklácie (kg)

Program automaticky zosumarizuje celkové množstvo obalov
vrátane opakovane použiteľných obalov, uvedených na trh alebo do
obehu (stĺpce G+H), pre ktoré klient objednáva u oprávnenej
organizácie ENVI-PAK plnenie povinnosti zabezpečenia zberu,
zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

NK (Nápojové kartóny) - kompozity na báze papiera a lepenky, ktorých hlavná zložka tvorí
aspoň 70 % objemu obalu
Kompozity ostatné - kompozity, ktorých hlavná zložka tvorí menej ako 70 % objemu obalu
Výkaz potvrdený pečiatkou objednávateľa a podpisom zodpovednej osoby objednávateľa je
potrebné zaslať na spoločnosti ENVI-PAK nasledujúcimi spôsobmi:
Naskenované e-mailom: customer@envipak.sk
Faxom:
+421 2 335 200 09
Poštou:
ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava

Upozornenie:
Odporúčame výkaz založiť do svojej odbornej evidencie pre účely kontroly štátneho dozoru v
oblasti odpadového hospodárstva.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa elektronického podávania Výkazu o množstve
obalov naplnených nebezpečnými látkami, kontaktujte prosím Customer Servis podľa vyššie
uvedených kontaktných údajov.

