
Camfil  s.r.o., Priemyselný park Géňa, Ul E.Sachsa 8, 93401 Levice, IČO: 36 650 935 

 

Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania s obalmi 

za rok 2021 

 

Identifikácia osoby: 
 
a) obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania: 
 
Camfil s.r.o., Priemyselný park Géňa 65, ul. E. Sachsa 8, 934 01 Levice  
 
b) osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov 
štatutárneho orgánu právnickej osoby, 
 
Ing. Imrich Mészáros, 34, 937 01 Malé Ludince - konateľ  
 
c) identifikačné číslo organizácie (IČO) a národné daňové číslo (IČ DPH), 
 
IČO: 36 650 935 
IČ DPH: SK 2022210289 
 
d) meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailová adresa, 
 
Ing. Ladislav Barák, tel.: 0904 913 655, ladislav.barak@camfil.com   

e) číslo a dátum vydania autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu podľa § 89 ods. 1 písm. c) zákona, 
 
0103/OBALY/INV/A/17-1.8 
zo dňa 17.3.2017 
 
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. 
 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky – 81,370 t 
15 01 02  Obaly z plastov – 8,900 t 
15 01 03  Obaly z dreva – 38,106 t 
15 01 04  Obaly z kovu – 2,510 t 
Obaly spolu – 130,886 t  

 
Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného 
prúdu odpadu sa uvádza podľa § 29 ods. 2 písm. c) a d) zákona: 
 
a) zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné 
použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a 
uvedenie miest ich zariadení, 
 
Zberné suroviny Žilina a.s. – IČO 50634518  
 
b) 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, 
Spoločnosť Camfil s.r.o. zabezpečuje zber a zhodnotenie vyhradeného prúdu odpadov prostredníctvom 
zmluvných partnerov: Zberné suroviny, a.s. IČO 50634518 disponujúceho zberovými kapacitami 
a miestami s pokrytím celého Slovenska;  
 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=M%E9sz%E1ros&MENO=Imrich&SID=0&T=f0&R=0
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c) 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), 
 
Camfil s.r.o. – Zberné Suroviny Žilina, a.s. (R12) 
zákazník – Zberné Suroviny Žilina, a.s. (R12) 
Spoločnosť Camfil s.r.o. alebo priamo zákazník odovzdajú odpad spoločnosti Zberné suroviny Žilina, 
a.s., ktorá zabezpečí jeho úpravu a ďalšiu recykláciu u svojich zmluvných partnerov. 
Výsledkom nakladania s odpadom v rámci materiálového toku sú „Potvrdenia o zhodnotení“. 

 
KČO Názov odpadu I.Q 2021 II.Q 2021 III.Q 2021 IV.Q 2021 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

15 01 01  Obaly 
z papiera a 

lepenky 

24,470 Hamburger 
Hungária Kft, 
(IČO 07-09-

017523) 

19,820 Hamburger 
Hungária 

Kft, (IČO 07-
09-017523) 

16,620 MONDI SCP 
a.s.              
(IČO 

31637051) 

20,460 Hamburger 
Hungária 

Kft, (IČO 07-
09-017523) 

 
KČO Názov odpadu I.Q 2021 II.Q 2021 III.Q 2021 IV.Q 2021 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R 3) 

15 01 02  Obaly 
z plastov 

2,150 Ján Krčula – 
RE PLAST 

(IČO 
30711576) 

2,550 Ján Krčula – 
RE PLAST 

(IČO 
30711576) 

1,560 Ján Krčula – 
RE PLAST 

(IČO 
30711576) 

2,640 Ján Pčola 
FRAGOLA 

(IČO 
14292866) 

 
KČO Názov odpadu I.Q 2021 II.Q 2021 III.Q 2021 IV.Q 2021 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(DO) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(DO) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(DO) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(DO) 

15 01 03  Obaly z dreva 8,430 Camfil s.r.o. 
(IČO366509
35), OU-LV-

OSZP-
2018/00688
9-003/ODP-

Z 

9,320 Camfil s.r.o. 
(IČO366509
35), OU-LV-

OSZP-
2018/00688
9-003/ODP-

Z 

9,300 Camfil s.r.o. 
(IČO366509
35), OU-LV-

OSZP-
2018/00688
9-003/ODP-

Z 

11,056 Camfil s.r.o. 
(IČO366509
35), OU-LV-

OSZP-
2018/00688
9-003/ODP-

Z 

 
KČO Názov odpadu I.Q 2021 II.Q 2021 III.Q 2021 IV.Q 2021 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R4) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R4) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R4) 

Množstvo 
(t) 

Zhodnotiteľ 
(R4) 

15 01 04  Obaly z kovu 0,724 CELSA 
„Huta 

Ostrowiec“ 
Sp. Z o.o. 

(IČO 527-23-
12-319) 

0,469 CELSA 
„Huta 

Ostrowiec“ 
Sp. Z o.o. 
(IČO 527-
23-12-319) 

0,641 CELSA 
„Huta 

Ostrowiec“ 
Sp. Z o.o. 
(IČO 527-
23-12-319) 

0,676 CELSA 
„Huta 

Ostrowiec“ 
Sp. Z o.o. 
(IČO 527-
23-12-319) 

 
 
d) uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu. 
 
Zberné Suroviny, a.s., IČO 50634518,  
 
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: 
 
a) údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom 
roku, za ktorý sa správa vypracováva, 
 

• Obaly z papiera a lepenky – 81,370 t, rozsah splnenia limitov: 92,94 %, 

• Obaly z plastov – 8,900 t, rozsah splnenia limitov: 95,47 %, 

• Obaly z dreva – 38,106 t, rozsah splnenia limitov: 100 %. 

• Obaly z kovu – 2,510 t, rozsah splnenia limitov: 100 %, 
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b) množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k ich 
nesplneniu, 
 
-  
 
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. 
 

• Obaly z papiera a lepenky – 81,370 t, 

• Obaly z plastov – 8,900 t, 

• Obaly z dreva – 38,106 t,  

• Obaly z kovu – 2,510 t,  
Obaly spolu – 130,886 t,   

 
Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh podľa § 29 ods. 1 písm. 
e) zákona: 
 
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, 
 

- Obaly v rozlíšení na materiál: Papier, Plasty, Drevo a Kov. 
 
b) množstvo vyhradeného výrobku, ktoré zastúpený výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku, 
za ktorý sa vypracováva správa, ide o 
 

• 15 01 01 - Obaly z papiera a lepenky – 87,554 t, 

• 15 01 02 - Obaly z plastov – 9,322 t, 

• 15 01 03 - Obaly z dreva – 38,106 t, 

• 15 01 04 - Obaly z kovu – 2,510 t. 
 

Jedná sa o iný ako komunálny odpad. 
 
Informácie o spôsobe financovania systému individuálneho nakladania a nákladoch na činnosti 
vykonávané v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu individuálneho 
nakladania podľa odseku 1 uvedú podľa § 29 ods. 2 písm. e) zákona: 
 
a) výška recyklačných poplatkov získaných z predaja vyhradených výrobkov zodpovedajúca 
údajom uvedeným vo výročnej správe, 
 
0 Eur 
 
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, 
 
Náklady na zber, prepravu a manipuláciu:  
Obaly z papiera a lepenky, Obaly z plastov, Obaly z kovu a Obaly z dreva: 3 774 Eur 
 
Zhodnotenie obalov z papiera a lepenky: -710,50 Eur 
Zhodnotenie obalov z plastov: -267,00 Eur 
Zhodnotenie obalov z kovu: -117,25 Eur 
Zhodnotenie obalov z dreva: 0 Eur 
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c) výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity v súlade 
s § 7 a stručný popis týchto aktivít. 
 
Spoločnosť zabezpečuje propagačné a vzdelávacie aktivity prostredníctvom elektronickej pošty 
s každým klientom osobne. Klient je informovaný o možnostiach zhodnocovania všetkých obalov 
dodaných spoločnosťou Camfil s.r.o. a o kontaktných údajoch na zmluvného partnera, ktorému je 
možné obaly odovzdať s pokrytím celého Slovenska.  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/20170201#paragraf-7

