I. Modul OBALY
Plnenie povinností výrobcu obalov prostredníctvom systému združeného
nakladania ENVI ‐ PAK
1. Realizátor je organizáciou zodpovednosti výrobcov s udelenou autorizáciou v zmysle zákona o
odpadoch, na základe ktorej je oprávnený prevádzkovať systém združeného nakladania s
vyhradeným prúdom odpadu – odpadmi z obalov. Rozhodnutie bolo vydané Ministerstvom
životného prostredia dňa 20.4.2016, pod číslom 0006/OBALY/OZV/a/16‐3.3. Plnenie povinnosti
zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov zabezpečuje realizátor združeným
spôsobom prostredníctvom systému združeného nakladania ENVI ‐ PAK súhrnne pre všetkých
výrobcov, ktorí sú do tohto systému zapojení na základe zmlúv.
2. Objednávateľ je výrobcom obalov v zmysle zákona o odpadoch. Dojednaním modulu „Obaly“ si
objednávateľ zabezpečuje prostredníctvom činnosti realizátora plnenie svojich vyhradených
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch pre vyhradené výrobky – obaly a pre vyhradený
prúd odpadov – odpady z obalov ako aj ďalších povinností výrobcu obalov uvedených v tomto
module. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že dojednaním modulu „Obaly“ uzatvára
s realizátorom zmluvu o plnení vyhradených povinností.
Rozsah zabezpečenia povinností :
3. Realizátor zabezpečuje pre objednávateľa v rozsahu vyplývajúcom zo zákona o odpadoch a zo
súvisiacich príslušných právnych predpisov plnenie týchto povinností:
a) informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti, konečným používateľom obalov a k
spracovateľovi odpadov z obalov, ďalej vo vzťahu k spotrebiteľom o spôsobe zabezpečenia
zberu odpadov z obalov,
b) plnenie záväzných cieľov a limitov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z
obalov (limity zhodnocovania a recyklácie) najmenej vo výške miery zhodnocovania
a recyklácie ustanovených zákonom,
c) nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sú relevantné pre objednávateľa vzhľadom na
materiálovú podstatu jeho obalov, vrátane preukazovania ich materiálového toku, a to
predovšetkým:
1. zabezpečením zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a
2. zabezpečením odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho
odpadu z obce, v ktorej realizátor zodpovedá za vyhradený prúd odpadu najmenej vo
výške zákonom stanovených povinností v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu,
d) vedenie a uchovávanie evidencie, ohlasovanie ustanovených údajov príslušnému štátnemu
orgánu a ich uchovávanie,
e) odborné poradenstvo a legislatívnu podporu v oblasti obalov a odpadov z obalov.
4. Realizátor pri plnení služieb uvedených v bode 3 tohto modulu vychádza z poskytnutých údajov
objednávateľom.
5. Rozsah plnenia povinností uvedených v bode 3 tohto modulu, ktorý vyplýva z príslušných právnych
predpisov, nebráni realizátorovi vo vyššej miere ich plnenia aj bez súhlasu objednávateľa.
6. Realizátor je povinný informovať objednávateľa o rozsahu zabezpečenia plnenia povinností podľa
bodu 3 písm. b) tohto modulu za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka.

Odmena realizátora a fakturácia :
7. Rozsah služby, ktorú si objednávateľ u realizátora objednal za príslušné obdobie, vychádza z údajov
o množstvách jednotlivých obalových materiálov špecifikovaných v príslušnom výkaze a
uvedených v stĺpci „Objednané množstvo“. Odmena realizátora sa vypočíta ako súčin celkovej
hmotnosti obalových materiálov v kilogramoch spôsobom podľa prílohy č. I – 4 a sadzby za obalový
materiál v kilogramoch podľa prílohy č. I ‐ 3 – Cenník služieb – obaly. Odmena na základe
poskytnutých údajov je dohodnutá bez DPH. K vypočítanej odmene bude pripočítaná DPH vo výške
sadzby dane podľa platného predpisu. Pre účel DPH sa služba považuje za dodanú dňom
vyhotovenia faktúry, ktorou realizátor požaduje úhradu za službu.
8. Objednávateľ je povinný hradiť realizátorovi odmenu na základe realizátorom vystavenej faktúry.
Na základe údajov poskytnutých objednávateľom podľa bodu 7 tohto modulu realizátor vystaví
objednávateľovi faktúru vzťahujúcu sa na objednané služby realizátora. Tieto údaje poskytne
objednávateľ vo výkaze podľa prílohy č. I‐1.
9. Spôsob výpočtu rozsahu objednanej služby realizátora je uvedený v prílohe č. I‐4 tohto modulu.
Realizátor je oprávnený upraviť prípadné ďalšie podmienky poskytovania služieb v zmysle tohto
modulu v samostatnej prílohe.
10. Objednávateľ je povinný oboznámiť realizátora s množstvom všetkých obalových materiálov
(vrátane množstva v rozhodujúcom období, kedy objednávateľ nebol v systéme združeného
nakladania ENVI ‐ PAK), uvedených na trh alebo obalov distribuovaných objednávateľom, ktoré
tvoria základ pre povinnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie v príslušnom kalendárnom
štvrťroku, podľa obalového materiálu, druhu obalu a množstva v kilogramoch, a to písomne podľa
výkazu uvedeného v prílohe č.I‐1 a v prílohe č. I‐2 tohto modulu a v lehote a za podmienok
určených v rámcovej zmluve. Príloha č. I‐2 tohto modulu slúži a realizátor je oprávnený použiť
údaje v nej uvedené pre účel výpočtu rozsahu plnenia zákonných povinností.
11. Výkaz podľa prílohy č.I‐1 tohto modulu je objednávateľ povinný predložiť realizátorovi po prvýkrát
pri uzatvorení rámcovej zmluvy ako jej súčasť a vo výkaze uvedie predpokladané množstvo obalov,
ktoré tvoria základ pre povinnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie v roku uzatvorenia
rámcovej zmluvy. V prípade, ak objednávateľ očakáva zvýšenie/zníženie predpokladaných
množstiev obalov, ktoré budú tvoriť základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie za rok
o viac ako 5% min. však 300 ton, je objednávateľ povinný bezodkladne zaslať aktualizovaný výkaz
podľa prílohy č. I‐1, a to najneskôr do začatia nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ktorého sa
zmena týka. V prípade, že objednávateľ nezašle realizátorovi aktualizovaný výkaz podľa prílohy č.
I‐1 v stanovenej lehote, realizátor môže odmietnuť plnenie služby v rozsahu zmeny alebo žiadať
náhradu škody. To neplatí, ak sa obe zmluvné strany dohodli inak.
Prílohy č. I modulu obaly :
Modulová príloha č. I‐1
Modulová príloha č. I‐2
Modulová príloha č. I‐3
Modulová príloha č. I‐4
Modulová príloha č. I‐5

Výkaz o množstve obalov, ktoré tvoria základ pre povinnosť zberu,
zhodnotenia a recyklácie za príslušné obdobie
Výkaz o množstve obalov pre účel výpočtu rozsahu plnenia zákonných
povinností
Cenník služieb ‐ obaly
Spôsob výpočtu rozsahu objednanej služby ‐ obaly
Paušálna odmena ‐ obaly

Modulová príloha č. I‐1 – obaly
Rok:
Štvrťrok:
Dátum:
VÝKAZ O MNOŽSTVE OBALOV, KTORÉ TVORIA ZÁKLAD PRE POVINNOSŤ ZBERU, ZHODNOTENIA A RECYKLÁCIE ZA PRÍSLUŠNÉ OBDOBIE
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Kontaktná osoba:

Číslo zmluvy:
Adresa (korešpondenčná):
E‐mail:

Tel.:

Č. objednávky:

Spotrebiteľské obaly (Spolu) 1)
Jednorazové obaly

Opakovane použiteľné obaly 2)

Obalový materiál

Výroba
(kg)

Dovoz
(kg)

Vývoz
(kg)

Jednorazové
obaly 3) (kg)
Spolu

Výroba
(kg)

Dovoz
(kg)

Vývoz
(kg)

Opakovane
použiteľné
obaly 3)
(kg)
Spolu

A

B1

C1

D1

H=B1+C1‐D1

B2

C2

D2

F=B2+C2‐D2

Sklo
Plasty bez PET
Plasty PET
Papier a lepenka
Kompozit na báze
lepenky
Železné kovy
Hliník
Drevo
Ostatné
SPOLU

0

0

0

Obaly naplnené nebezpečnými látkami

Obehy

Základ pre
povinnosť zberu,
zhodnotenia a
recyklácie
Objednané
množstvo (kg)

Výroba
(kg)

Dovoz
(kg)

Vývoz
(kg)

Obaly
naplnené
nebezpečnými
látkami 3) (kg)
Spolu

B3

C3

D3

G=B3+C3‐D3

E=H+F+G

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Modulová príloha č. I‐1 – obaly

Skupinové a prepravné obaly (Spolu) 1)
Jednorazové obaly

Opakovane použiteľné obaly 2)

G=B3+C3‐D3

Základ pre
povinnosť
zberu,
zhodnotenia a
recyklácie
Objednané
množstvo (kg)
E=H+F+G

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Obalový materiál

Výroba
(kg)

Dovoz
(kg)

Vývoz
(kg)

Jednorazové
obaly 3) (kg)
Spolu

Výroba
(kg)

Dovoz
(kg)

Vývoz
(kg)

Opakovane
použiteľné
obaly 3)
(kg)
Spolu

A

B1

C1

D1

H=B1+C1‐D1

B2

C2

D2

F=B2+C2‐D2

Sklo
Plasty bez PET
Plasty PET
Papier a lepenka
Kompozit na báze
lepenky
Železné kovy
Hliník
Drevo
Ostatné
SPOLU

0

0

0

Obaly naplnené nebezpečnými látkami

0

0

0

Obehy

0

Výroba
(kg)

Dovoz
(kg)

Vývoz
(kg)

Obaly
naplnené
nebezpečnými
látkami 3) (kg)
Spolu

B3

C3

D3

0

0

0

Poznámky:
1) Uvedú sa všetky druhy obalov: jednorazové obaly, opakovane použiteľné obaly a obaly naplnené nebezpečnými látkami.
2) Uvedie sa hmotnosť opakovane použiteľných obalov pri prvom použití, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
3) Vzorec pre výpočet: H=B1+C1‐D1, F=B2+C2‐D2, G=B3+C3‐D3, E=H+F+G, množstvo uvádzajte v celých číslach vyjadrených v kg.
Kompozity sa zaraďujú do toho obalového materiálu, ktorý prevažuje; okrem kompozitov na báze lepenky, ktoré sa evidujú samostatne.

Modulová príloha č. I‐1 – obaly
Plastové tašky
Výroba 1)
(ks)
B

Dovoz 2)
(ks)
C

Vývoz 3)
(ks)
D

Uvedené na trh 4)
(ks)
E

Hmotnosť 5)
(kg)
F

< 15 mikrometrov

0

0

0

0

0

15 – 50 mikrometrov

0

0

0

0

0

> 50 mikrometrov
Spolu

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hrúbka steny
A

Spôsob vypĺňania tabuľky:
1) Uvádza sa počet plastových tašiek podľa hrúbky zakúpených od výrobcov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby.
2) Uvádza sa počet plastových tašiek podľa hrúbky prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie a štátov mimo
členských štátov Európskej únie.
3) Uvádza sa počet plastových tašiek podľa hrúbky vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu
hranicu mimo územia Slovenskej republiky.
4) Vzorec pre výpočet: E = B + C – D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov podľa jednotlivých hrúbok plastových tašiek samostatne).
5) Uvedie sa celková hmotnosť plastových tašiek podľa prislúchajúcej hrúbky.

Modulová príloha č. I‐2 – obaly

VÝKAZ O MNOŽSTVE OBALOV PRE ÚČEL VÝPOČTU ROZSAHU PLNENIA ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Kontaktná osoba:
Tel.:

Obalový materiál 2)
SKLO
PLASTY bez PET
PLASTY PET

Číslo zmluvy:
Adresa (korešpondenčná):
E‐mail:
Č. objednávky:

1. štvrťrok

MNOŽSTVO OBALOV UVEDENÝCH NA TRH V PREDCHÁDZAJÚCOM ROKU (kg) 1)
2. štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok
Spolu 3)

PAPIER A LEPENKA
KOMPOZIT na báze
lepenky
ŽELEZNÉ KOVY
HLINÍK
DREVO
OSTATNÉ
SPOLU
Poznámka:
1) množstvo uvádzať v celých číslach vyjadrených v kg
2) kompozity sa zaraďujú do toho obalového materiálu, ktorý prevažuje; okrem kompozitov na báze lepenky, ktoré sa evidujú samostatne
3) celkové množstvo obalov uvedených na trh v roku ako súčet množstiev obalov uvedených na trh v jeho jednotlivých štvrťrokoch v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z.
Dátum:

Pečiatka a podpis:

Modulová príloha č. I‐3 – obaly

CENNÍK SLUŽIEB ‐ OBALY
Cenník platný od 1.4.2021
Obalový materiál *

Sadzba podľa obalového materiálu (EUR/kg)

Sklo

0,084969 €

Plasty bez PET

0,269931 €

Plasty PET

0,269931 €

Papier a lepenka

0,079738 €

Kompozit na báze lepenky

0,259643 €

Železné kovy

0,099203 €

Hliník

0,099203 €

Drevo

0,038898 €

Ostatné

0,105975 €

* Spotrebiteľské, skupinové a prepravné obaly spolu
Informatívny údaj

Aké náklady na triedený zber odpadu hradí výrobca prostredníctvom OZV ENVI ‐ PAK?
Náklady na zber triedeného komunálneho odpadu
Náklady na manipuláciu, dotrieďovanie a úpravu
odpadov
Náklady na recykláciu a energetické zhodnocovanie
Investičné a režijné náklady zberových spoločností

Pohonné hmoty, energie, odpisy dopravných prostriedkov,
nájomné, lízing, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál,
mzdy, poistenie, dane, odpisy manipulačnej techniky
a nehnuteľností, náklady na zneškodňovanie nevyužiteľných
prímesí z vyseparovaných odpadov, preprava do zariadenia,
poplatok za energetické zhodnocovanie, poplatok za recykláciu,
služby spojov, náklady na opravy a údržbu.

Ostatné náklady zberových spoločností

Propagácia, osveta, školenia zamestnancov, verejné obstarávanie,
prieskum trhu, ochranné pracovné prostriedky, ostatné
prevádzkové administratívne a obchodné náklady.

Výnos za predaj druhotnej suroviny

Zberová spoločnosť zohľadňuje najvyšší mesačný trhový výnos za
predaj príslušnej zložky.

Náklady na triedený zber iného ako komunálneho
odpadu

Zabezpečenie triedeného zberu odpadov zo skupinových a
prepravných obalov v rozsahu nákladov na zber, úpravu a
zhodnotenie po zohľadnení výnosov z predaja tejto suroviny.

Propagačné a vzdelávacie aktivity pre obyvateľstvo Vzdelávanie obyvateľstva na celoslovenskej i regionálnej úrovni;
o triedení odpadu
Vzdelávanie žiakov na školách; Edukačné materiály
Náklady na správu systému a prevádzkovanie
Koordinačného centra

Administratívne a finančné náklady na prevádzkovanie systému
združeného nakladania

Zber komunálneho odpadu, ktorý OZV ENVI ‐ PAK zabezpečuje v mene výrobcov

Modulová príloha č. I‐4 – obaly

Spôsob výpočtu rozsahu objednanej služby – obaly
Odmena realizátora v zmysle Modulu OBALY sa vypočíta nasledovne:

Odmena realizátora určená na zabezpečenie zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie,
zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene vyzbieraného komunálneho odpadu z
obalov a iného ako komunálneho odpadu z obalov sa vypočíta ako súčin celkovej hmotnosti obalov
(podľa obalových materiálov) uvedených na trh výrobcom obalov za príslušný kalendárny štvrťrok
podľa Prílohy č.I‐1 (stĺpec Objednané množstvo) a sadzby príslušného obalového materiálu podľa
Prílohy č.I‐3.

Štvrťročná odmena
realizátora za
zabezpečenie
triedeného odpadu
z obalov (EUR)

=

Celková hmotnosť
obalov uvedených na
trh ‐ Objednané
množstvo podľa
Prílohy č. I‐1 (kg)

x

Sadzby príslušného
obalového materiálu
podľa Prílohy č.I‐3
(EUR/kg)

Poskytnutím údajov podľa Prílohy č.I‐1 si objednávateľ objednáva u realizátora službu za príslušné
obdobie, a to zabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho
odpadu z obce vrátane zberu, prepravy a zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

Modulová príloha č. I‐5 ‐ obaly

Paušálna odmena  obaly
Ak plnenie, t. j. fakturované množstvo obalového materiálu, nedosiahne za kalendárny štvrťrok
uvedený rozsah, vzniká realizátorovi nárok na štvrťročnú paušálnu odmenu.
Rozsah plnenia, pri ktorom vzniká realizátorovi
nárok na štvrťročnú paušálnu odmenu....................................................do 500 kg/kalendárny štvrťrok
Výška štvrťročnej paušálnej odmeny........................................................14,90 EUR bez DPH
Paušálna odmena kryje administratívne a vecné náklady (okrem nákladov na vyhotovenie papierových
faktúr a súvisiace poštovné) spojené s plnením povinností realizátora podľa rámcovej zmluvy
a príslušného objednaného modulu. K paušálnej odmene bude pripočítaná DPH vo výške sadzby dane
podľa platného predpisu.

