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1. Odsek 1 a 2, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z.   

 

§ 4 Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania, obsah a zverejňované 

údaje 

Odsek 1, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z., Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, 

pre ktorý výrobca zabezpečil nakladanie, sa uvádzajú v Správe o funkčnosti systému 

individuálneho nakladania s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov (ďalej len „správa 

individuálneho nakladania“) 

Tabuľka č. 1: § 4, Ods. 1 

 

Odsek 2, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z.   Identifikácia osoby sa v správe 

individuálneho nakladania vykoná podľa § 29 ods. 2 písm. c) a d) zákona 

prostredníctvom: 

Tabuľka č. 2: § 4, Ods. 2 

 

p.č.
druh vyhradeného 

výrobku

množstvo 

odpadov t/rok

1 obaly z papiera a lepenky 150101 odpady z obalov z papiera a lepenky 4418,63

2 obaly z plastov 150102 odpady z obalov z plastov 63,54

3 obaly z dreva 150103 odpady z obalov z dreva 3004,36

4 obaly z kovu 150104 odpady z obalov z kovu 117,12

odpovedajúce druhy odpadov

a.
a) obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania,

Volkswagen Slovakia, a.s.

J. Jonáša 1, 843 02  Bratislava

b.

b) osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné 

údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho 

orgánu právnickej osoby,

Oliver Grünberg, adresa trvalého pobytu: 

Planckstrasse 20, Wolfsburg, 384 40, Nemecko  

Karen Kutzner, adresa trvalého pobytu:  

Eyßelheideweg 34E, Gifhorn 385 59, Nemecko

Eric Reuting, adresa trvalého pobytu: Thomas 

Dehler Weg 11, Göttingen 370 75, Nemecko

c.

c) identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske 

daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové 

číslo (IČ DPH),

IČO:       35757442

IČ DPH: SK 202 022 0862

d.
d) meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, 

faxu a e-mailová adresa,

Michaela Ploszeková, tel. č. +421-2-6964-2593,          

e-mail: michaela.ploszekova@volkswagen.sk   

e.

e) číslo a dátum vydania autorizácie na výkon činnosti 

individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom 

odpadu podľa § 89 ods. 1 písm. c) zákona,

číslo :  0073/OBALZ/INV/A/16-1.8

30.6.2016

f.

f) druh a množstvo odpadu v tonách, pre ktorý uskutočnil 

určitý druh činnosti nakladania s odpadom v 

kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa 

individuálneho nakladania, na základe zmluvného 

vzťahu s oprávnenými osobami pre nakladanie s 

odpadom podľa zákona.

Uvedené v tabuľke č. 1 
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2.  Odsek 3, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z.    

 

Odsek 3, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z.   Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, 

recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu sa v správe 

individuálneho nakladania uvedie podľa § 29 ods. 2 písm. c) a d) zákona 

prostredníctvom: 

Tabuľka č. 3: § 4, Ods. 3 

 

 

zmluvní partneri / časová 

platnosť RZ
nakladanie

AVE SK odpadové 

hospodárstvo 

s.r.o.,Osvetová 24, 

Bratislava 821 05, IČO: 

36357065

V

FCC Slovensko, s.r.o., 

Bazová 6

821 08 Bratislava , IČO: 

31390714 

V

Kerschner s.r.o., Diaľničná 

cesta 5157/6A, 90301 

Senec, IČO: 46621351 

V

HOTIS RECYCLING 

SLOVAKIA s.r.o., 

Myslenická1, 902 01 

Pezinok, IČO: 35872764

V

KBZ s.r.o., Karpatská 14, 

Košice 040 01, IČO: 

36034509

V

b.

b) zoznamu obcí, v ktorých sa 

zabezpečuje združené nakladanie s 

oddelene vyzbieranou zložkou 

komunálneho odpadu patriacou do 

vyhradeného prúdu odpadu,

v žiadnej obci sa 

nezabezpečuje združené 

zmluvné nakladanie

VW BA

druhy odpadov odberateľ

150101 AVE IT V R3

150101 FCC IT V R13

150101 Kerschner IT V R13

150102 Kerschner IT V R13

150102 AVE IT V R3

150102 FCC IT V R13

150103 Kerschner IT V R13

150103 FCC IT V R13

150103 AVE IT V R3

150104 HOTIS IT V R4

150104 KBZ IT V R4

druhy odpadov  

150101 R3

150101 R3

150101 R3

150101 R3

150101 R3

150101 R3

150102 R3

150102 R3
150102 R3

150102 R3

150103 R3

150103 R3

150103 R3

150104 R4

150104 R4

OÚ-BA-OSZP3-2016/085870/UBR/II

OÚ-KE-OSZP2-2015/019130

číslo oprávnenia

d) opisu reťazca hlavných prepravných 

trás odpadu v rámci materiálového 

toku a sledu nadväzujúcich úkonov 

nakladania s odpadom 

zabezpečovaných prostredníctvom 

siete zmluvných partnerov 

uvedených podľa písmena a),

d.

spôsob nakladania s odpadom

popis IT - interného transportu

a) zoznamu zmluvných partnerov 

zabezpečujúcich zber, prepravu, 

prípravu na opätovné použitie, 

zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a 

zneškodnenie vyhradeného prúdu 

odpadu a uvedenie miest ich 

zariadení,

a.

c.

c) opisu spôsobu výkonu zberu, 

zberových kapacít a zoznamu miest 

zberu a údajov o rozsahu územného 

pokrytia Slovenskej republiky na účely 

zabezpečenia zberu vyhradeného 

prúdu odpadu,

SIŽP: 6706-31358/37/2015/Kuc/370180104/Z23-KR

ŽP/OH/1064/2013 Po

OU-BA-OSZP3-2017/055660-C/PAE/II

Mondi Swiece S.A., Ul. Bydogoska 1, 86-100 Swiecie, Poľsko

Marienhutte GmbH, 8021 Graz, Rakusko, ATU28755308

HAMBURGER HUNGÁRIA KFT, PC 3501, Papírgyári út. 42-46, Dunaújváros 2400, 

Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H. Wannersdorf 80, 8130 Frohnleiten, FN: 

MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, 36 315 303
RDB plastics GmbH, Nortorfer Strassw 2, D-24613 Aukurg, DE814406484

Bučina DDD, spol. s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 96 Zvolen, 36 059 323

SCGreentech S.A., 17 AleeaIndustieilor, 120224, Buzau, Romania

ST PRIDE grup s.r.o., Mateja Bela 2494/2,  911 08 Trenčín

IKEA Industry Slovakia s.r.o., Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, IČO: 31354572

Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31562141

e.

e) uvedenia miesta prvého 

zhodnotenia alebo miesta 

zneškodnenia odpadu.

1. miesto zhodnotenia

W. Hamburger GmbH, Aspanger Strasse 252, A-2823 Pitten, Rakúsko, FN 174465t

Ján Krčula RE-PLAST, Košolná 240, 919 01 Košolná, 30 711 576

Laakirchen Papier AG, Schillerstraße 5, 4663 Laakirchen, FN 171841 h

GWV Wertstoffvermarktungs GmbH, Handstraße 11, 4063 Hörsching, FN 205645w
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3. Odsek 4, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z.  

 

Odsek 4, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z.  Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov 

uvedených v prílohe č. 3 zákona a o presahujúcom množstve sa v správe individuálneho 

nakladania uvedú podľa § 29 ods. 2 písm. c) zákona v nasledujúcej štruktúre: 

Tabuľka č. 4: § 4, Ods. 4 

 

  

150101

§4 ods.1

obaly z 

papiera 

uvedené 

na trh SK

§ 4 ods.5

150102

obaly z 

plastov 

uvedené 

na trh SK

150103

obaly z 

dreva 

uvedené 

na trh SK

150104

obaly z 

kovu 

uvedené 

na trh SK

a) údaj o množstvovom rozsahu splnenia záväzných 

limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa správa 

vypracováva,

tony 4418,63 2838,93 63,54 55,27 3004,36 1803,13 117,12 97,39
miera 

zhodnotenia 

miera 

recyklácie 

údaj o percentuálnom rozsahu splnenia záväzných 

limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa správa 

vypracováva *

% 78,00% 70,00% 55,00% 55,00% 45,00% 35,00% 65,00% 65,00% 60,75% 56,25%

b) množstvový rozsah nesplnenej časti cieľov a 

záväzných limitov, ak došlo k ich nesplneniu,
tony 0 0 0 0 0 0 0 0

percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a 

záväzných limitov, ak došlo k ich nesplneniu,
%

68,00% 60,00% 48,00% 45,00% 35,00% 25,00% 55,00% 55,00% 60,00% 55,00%

miera 

zhodnotenia 

miera 

recyklácie 

miera 

zhodnotenia 

miera 

recyklácie 

miera 

zhodnotenia 

miera 

recyklácie 

miera 

zhodnotenia 

miera 

recyklácie 

re
al

n
e

 

p
o

ro
vn

an
ie

10,00% 10,00% 7,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

* stanovené percento plnenia limitov, ktoré zohľadňuje výlučne iba  množstvo zhodnotených a zrecyklovaných odpadov vzhľadom na množstvo obalov uvedených na trh a požadované limity pre rok 2018

Sumárne za obaly

c.

0% 0% 0% 0%

c) množstvo odpadu, pre ktorý sa zabezpečilo 

nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s 

odpadom podľa § 29 ods. 2 písm. c) druhého bodu 

zákona.

a.

b.

p
rí

lo
h

a 
č.

 3
Druhy odpadov z obalov
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4. Odsek 5, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z.  

 

Odsek 5, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. Informácie o množstve vyhradených výrobkov 

uvedených na trh sa v správe individuálneho nakladania uvedú podľa § 29 ods. 1 písm. e) 

zákona v nasledujúcej štruktúre: 

 

Tabuľka č. 5: § 4 Ods. 5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

a

b) uvedenie údajov o množstve vyhradeného výrobku, 

ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v 

kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa, 

druh vyhradeného 

výrobku

množstvo vyhradeného 

výrobku uvedeného na 

trh  t/rok 

obaly z papiera a lepenky 2838,93

obaly z plastov 55,27

obaly z dreva 1803,13

obaly z kovu 97,39

c

c) ak ide o vyhradený prúd odpadu pochádzajúceho z 

batérií a akumulátorov, elektrozariadení a obalov v 

rozlíšení na komunálny odpad a iný ako komunálny 

odpad.

nevzťahuje sa na 

komunálne odpady, len 

odpady súvisiace s 

predmetom podnikania

a) uvedenie vyhradených výrobkov v súlade s členením podľa § 2 ods. 1 písm. h), ktoré výrobca uviedol na 

trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa individuálneho nakladania,

3. obaly v rozlíšení na materiál,

b
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5.  Odsek 6, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. 

 

Odsek 6, § 4, Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. Informácie o spôsobe financovania systému 

individuálneho nakladania a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme individuálneho 

nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa v správe individuálneho nakladania podľa 

odseku 1 uvedú podľa § 29 ods. 2 písm. e) zákona v nasledujúcej štruktúre: 

 

Tabuľka č. 6: § 4, Ods. 5 

 

  *IT – Interný transport 

**ET – Externý transport 

Druh odpadu 150101 150102 150103 150104

a EUR

c EUR

c) výška finančných prostriedkov vynaložených na 

propagačné a vzdelávacie aktivity v súlade s § 7 a 

stručný popis týchto aktivít.

EUR / IT* + 

ET**

 interné finančné toky VW SK 

dôverná informácia  

 interné finančné toky VW SK 

dôverná informácia  

 Nerelevatné podľa novely Zákona č. 

79/2015 z roku 2018. 

b

a) výška recyklačných poplatkov získaných z predaja 

vyhradených výrobkov zodpovedajúca údajom 

uvedeným vo výročnej správe,

b) výška jednotlivých a celkových nákladových 

položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca 

z úpravy zmluvných vzťahov v rámci systému 

individuálneho nakladania s odpadom a 

zodpovedajúca údajom uvedeným vo výročnej 

správe,
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Tiráž 

Volkswagen Slovakia, a.s. 

Jána Jonáša 1 

843 02 Bratislava  

www.volkswagen.sk 

 

Vydanie 1.0 

 

Spracoval 

Meno a priezvisko : Ing. Ľubomír Lehocký 

Dátum: 07.05.2019 

 

Kontaktná osoba spoločnosti v prípade otázok:  

Mgr. Michaela Ploszeková MBA, Zmocnenec pre životné prostredie 

Tel.:  +421-2-6964-2593 

E-mail: Michaela.Ploszekova@volkswagen.sk    

 


