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ÚVOD
Správa je vypracovaná v zmysle § 29 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Spoločnosť Innopharma s r.o. je výrobca – dovozca surovín balených v obaloch (papier, plasty, drevo).
Predmetné suroviny slúžia na vlastnú spotrebu v procese výroby výživových doplnkov. Všetky suroviny dovážané
v obaloch sú vybaľované v sklade alebo na miestach použitia. Vznikajúce odpady – obaly z papiera a lepenky,
obaly z plastov a obaly z dreva sú zhromažďované v priestoroch skladu na vyhradených miestach.
Spoločnosť je technicky spôsobilá na realizáciu činnosti – zhromažďovanie odpadov z obalov a iných vybraných
odpadov na svojej prevádzke prostredníctvom vyškolených pracovníkov. V spoločnosti sú dostatočné kapacity na
zhromaždenie predmetných odpadov. Spoločnosť má uzavreté zmluvy so spoločnosťami zabezpečujúcimi odvoz
a zhodnotenie odpadov. Dodávateľské spoločnosti poskytujú dostatočné technické kapacity pre zber, prepravu,
spracovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Na základe odvezených množstiev dodávateľské
spoločnosti vystavujú potvrdenie o zhodnotení odpadov, ktoré slúži na preukázanie plnenia záväzných limitov.
Spoločnosť Innopharma s.r.o. neuvádza iné obaly na trh SR okrem obalov, ktoré používa na vlastnú spotrebu.
Odpady vzniknuté na prevádzke sú zhromažďované iba v areáli spoločnosti, kde sú a následne sú odovzdané na
ďalšie nakladanie s nimi ďalšiemu držiteľovi odpadov.

I.

Identifikácia osoby sa v správe individuálneho nakladania vykoná podľa § 29 ods. 1 písm.
g) zákona prostredníctvom nasledujúcich údajov:

a)

obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania, (rovnaké sídlo aj miesto podnikania)

Innopharma s.r.o.
Mliečany 105
929 01 Dunajská Streda
b)

osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,

Pál Krisztián Lang
Strand u. 5/B
Mosonmagyaróvár H-9200
Maďarská republika

c)

identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové
číslo (IČ DPH)

IČO: 43 982 417
DIČ: 2022549848
IČ DPH: SK 2022549848

d)

meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailová adresa,

Zuzana Buzgó
Tel. +421918180222
Fax: +421315523340
e-mail: Zuzana@innopharma.com
e)

číslo a dátum vydania autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu podľa § 89 ods. 1 písm. c) zákona

Č.A.: 0067/OBALY/INV/A/16-3.3 dátum 28.06.2016
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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.

kat. č.

Názov odpadu

Množstvo v t/rok

150101

obaly z papiera a lepenky

55,72

150102

obaly z plastov

7,140

150103

Obaly z dreva

8,5

150103

Obaly z dreva

24

Nasledujúci
držiteľ odpadov
FCC Slovensko,
s.r.o.
FCC Slovensko,
s.r.o.s.r.o.

PALETA
recykling s.r.o.
Odovzdanie do
domácnosti zamestnancom.

Kód nakladania
R12
R12
R3
DO

II.

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

a)

zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie,
hodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenie miest ich
zariadení

Odpad kat.
č.

Obaly
z papiera
a lepenky
150101

Obaly
z plastov
150102

Obaly
z dreva
150103

b)

Spoločnosť - konečné materiálové zhodnotenie - recyklácia
obchodný názov,
sídlo
Hamburger
Hungária Kft.,
Papírgyári út 42-46,
H-2400
Dunaújváros,
Hungary – priamy
partner pre FCC
Slovensko, s.r.o.
Rodepa Plastics
B.V. Jadertraat 15,
7554 Hengelo –
priamy partner pre
FCC Slovensko,
s.r.o.
PALETA recykling
s.r.o.
–
priamy
partner
pre
Innopharma

Kód
nakladania

Miesto zariadenia

IČO/ID No

Rozhodnutie vydal/č.

07-09017523

Kőzép-Dunántúli
Kőrnyezetvédelmi
Természevédelmi és Vizűgyi
Felűgyeolőség/59607/2015

R3 – konečné
materiálové
zhodnotenie

Papírgyári út 42-46,
H-2400
Dunaújváros,
Hungary

08149491

Gemeente Hengelo, Pstbus 18,
7550 AA Hengelo/1008261

R3 – konečné
materiálové
zhodnotenie

Jadertraat 15, 7554
Hengelo

36235019

OU Trnava, OU-TTOSZP3/2016/001931/SSOH/Hu

R3 – konečné
materiálové
zhodnotenie

Zeleneč, areál
poľnohospodárskeho
družstva

zoznamu obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou
komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu,

Spoločnosť Innopharma s.r.o. nepredáva výrobky balené v obaloch konečnému spotrebiteľovi –
fyzickej osobe v SR, a nevznikajú komunálne odpady z obalov. Z tohto dôvodu nezabezpečuje
združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do
vyhradeného prúdu odpadu.
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,

Spoločnosť Innopharma s.r.o. nepredáva výrobky balené v obaloch konečnému spotrebiteľovi –
fyzickej osobe v SR a nezabezpečuje zber v rozsahu územného pokrytia SR.
Zhromažďovanie odpadov z obalov prebieha výlučne v areáli spoločnosti Innopharma s.r.o. na
adrese Mliečany 105, Dunajská Streda. Odpady z obalov nekončia v komunálnom odpade, ale
sú zhodnocované cez spoločnosti, ktoré majú vydané príslušné súhlasy na nakladanie
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s odpadmi, alebo ich zhodnotenie zabezpečujú dodávateľsky. Oprávnené spoločnosti pravidelne
potvrdzujú zhodnotenie odpadov na vlastných zariadeniach alebo dodávateľsky prostredníctvom
tzv. materiálového toku.
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),

odpad

Nasledujúci držiteľ

Nasledujúci materiálový tok

Obaly z papiera a lepenky
150101

FCC Slovensko, s.r.o.

Obaly z plastov
150102

FCC Slovensko, s.r.o.

Kőzép-Dunántúli Kőrnyezetvédelmi
Természevédelmi és Vizűgyi
Felűgyeolőség/59607/2015
Gemeente Hengelo, Pstbus 18, 7550 AA
Hengelo/1008261

Prepravné trasy odpadu zabezpečuje nasledujúci držiteľ ( FCC Slovensko, s.r.o.) odpadu zo svojej
prevádzky v Dolnom Bare priamo ku konečnému zhodnocovateľovi na adresy uvedené v predchádzajúcej
tabuľke.
e)

uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu.
Spoločnosť

Odpad kat. č.
Obaly z papiera a lepenky
150101
Obaly z plastov
150102
Obaly z dreva
150103

obchodný názov, sídlo

Miesto prvého zhodnotenia

FCC Slovensko, s.r.o.,
Bratislavká 18, 900 51 Zohor
FCC Slovensko, s.r.o.,
Bratislavká 18, 900 51 Zohor
PALETA recykling s.r.o.,
Cintorínska 410, Zeleneč

Prevádzka - skládka, Dolný
Bar 195, 930 14 Dolný Bar
Prevádzka - skládka, Dolný
Bar 195, 930 14 Dolný Bar
Areál poľnohospodárskeho
družstva Zeleneč

Kód nakladania
R12 úprava - dotriedenie,
lisovanie,
R12 úprava - dotriedenie,
lisovanie,
R3 - recyklácia

III.

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:

a)

údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý
sa správa vypracováva,

Obaly uvedené
na trh
t/rok

materiálové
zhodnotenie
odpadov
t/rok

Reálne
materiálové
zhodnotenie recyklácia %

Recyklácia
najmenej v %
vzhľadom
k hmotnosti
obalov

Plasty

8,819

7,14

80,96

45

Papier a lepenka

73,853

55,72

75,45

60

32,5

8,5

26,15

25

Obaly uvedené
na trh
t/rok

zhodnotenie
odpadov
t/rok

Reálne
zhodnotenie
%

Zhodnocovanie
najmenej v %
vzhľadom
k hmotnosti
obalov

Plasty

8,819

7,14

80,96

48

Papier a lepenka

73,853

55,72

75,45

68

32,5

32,5

100,00

35

komodita

Drevo

komodita

Drevo
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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.

splnené záväzné limity
Spoločnosť Innopharma s.r.o. uvádza obaly na trh SR iba v rámci svojej vlastnej spotreby.
Spoločnosť nevykonáva zber odpadov z obalov.
IV.

Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh sa v správe
individuálneho nakladania uvedú podľa § 29 ods. 1 písm. e) zákona v nasledujúcej
štruktúre:

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,

V prílohe č. 1 je uvedené „Ohlásenie o obaloch uvedených na trh....“ za rok 2016
b)

uvedenie údajov o množstve vyhradeného výrobku, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v
kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa, ak ide o

3. obaly v rozlíšení na materiál, v prílohe č. 1 tejto správy
V.

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:

a)

výška recyklačných poplatkov získaných z predaja vyhradených výrobkov zodpovedajúca údajom
uvedeným vo výročnej správe,

0 €, spoločnosť nepredáva vyhradené výrobky
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,

Celkové náklady na zabezpečenie zhodnotenia odpadov z obalov cez spoločnosť FCC
Slovensko (prenájom kontajnerov, odvoz a zhodnotenie odpadov z obalov) 0 €. Spoločnosť
FCC Slovensko odkupuje vytriedené odpady z obalov a náklady na odvoz a zhodnotenie týchto
odpadov sú kompenzované vo výkupnej cene.
Celkové náklady na zabezpečenie zhodnotenia odpadov z obalov cez spoločnosť PALETA
recykling (odvoz a zhodnotenie odpadov z dreva) 0 €
c)

výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity v súlade s § 7 a
stručný popis týchto aktivít.

Spoločnosť Innopharma s.r.o. pravidelne vykonáva školenie svojich pracovníkov o dôkladnom
triedení všetkých vznikajúcich odpadov v areáli spoločnosti. Školenie sa vykonáva priebežne,
aspoň 1 x ročne. Odhadované vynaložené finančné prostriedky sú 300 €.

Príloha č. 1

Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v SR a o plnení záväzných limitov
zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov
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