Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s.
za kalendárny rok 2016

Správa o činnosti OZV SEWA, a.s. za rok 2016

Identifikačné údaje SEWA, a.s.:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 35 942 355
DIČ: 2022031924
IČ DPH: SK 2022031924
webová stránka: www.sewa.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a.s.
Tel.: 02-4910 6821
Email: kozak@sewa.sk

SEWA, a.s. získala autorizáciu na výkon činností organizácie zodpovednosti výrobcov pre nasledovné prúdy
odpadov:
•
•
•

Elektrické a elektronické zariadenia (dňa 02. 05. 2016)
Prenosné a priemyselné batérie (dňa 20. 05. 2016)
Obaly a neobalové výroby (dňa 18. 05. 2016)

Dokument „Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. za kalendárny rok 2016“ obsahuje
informácie pre všetky tri vyššie uvedené prúdy odpadov.
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1. Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý SEWA, a.s. zabezpečila zber, prepravu,
prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie s rozlíšením na
jednotlivé druhy odpadov, v súlade s § 28 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch, sú uvedené:
•
•
•
•

Príloha č. 1/A: Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom za rok 2016
Príloha č. 1/B: Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
za rok 2016
Príloha č. 1/C: Ohlásenie o obaloch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania a miery recyklácie
z odpadov z obalov
Príloha č. 1/D: Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania
a miery recyklácie z odpadov z neobalových výrobkov

Poznámka: údaje aktuálne k dátumu podania relevantného ohlásenia na MŽP.

2.

Identifikácia osôb, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečila činnosti uvedené v písmene a)
s konkrétnym uvedením druhu a množstva odpadu pri jednotlivej osobe, v súlade s § 28 ods. 9 písm. b)
zákona o odpadoch, sú uvedené:
•
•
•

Príloha č. 2/A: Identifikácia osôb, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečila činnosti uvedené v
§ 28, ods. 9 písm. a) pre OEEZ
Príloha č. 2/B: Identifikácia osôb, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečila činnosti uvedené v
§ 28, ods. 9 písm. a) pre Prenosné a priemyselné batérie a akumulátory
Príloha č. 2/C: Identifikácia osôb, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečila činnosti uvedené v
§ 28, ods. 9 písm. a) pre Obaly a neobalové výrobky.

Poznámka: Identifikácia osôb obsahuje iba osoby, ktoré majú vydaný relevantné povolenie/ súhlas/ autorizáciu
vrátane údajov poskytnúť. Množstvá vrátane množstiev poskytnutých tretím stranám.

3. Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodňovania
vyhradeného prúdu odpadu, v súlade s § 28 ods. 9 písm. c) zákona o odpadoch
SEWA a. s. zabezpečuje zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií na celom území SR tak, aby bolo
min. jedno zberné miesto vyhradeného prúdu odpadu v danom okrese.
Opisný spôsob zabezpečenia nakladania s vyhradených prúdom odpadu pre OEEZ a prenosné
a priemyselné batérie a akumulátory:
SEWA, a. s. má vybudovaný systém založený na zmluvných vzťahoch zabezpečujúci komplexné nakladanie
s elektroodpadom a použitými batériami a akumulátormi od ich zberu, nadväzujúcu prepravu až po spracovanie,
zhodnotenie, prípadne v nevyhnutnom zákonom povolenom rozsahu zneškodnenie.
SEWA, a. s. pritom zabezpečuje zber elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov prostredníctvom zdrojov,
ktoré sú nasledovné:
a) spätný zber z predajní, miest skladu alebo výdaja tovaru (od distribútorov a výrobcov dodávajúcich
elektrozariadenia konečným používateľom v rámci zásielkového obchodu, s ktorými má SEWA, a. s.
uzatvorené zmluvy)
b)

zberné miesta (od firiem a inštitúcií, ktoré majú na základe zmluvy prenajaté nádoby na zber veľmi malého
elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov a použitých prenosných batérií)

c)

zariadenia na zber, prevádzkované zberovými spoločnosťami, s ktorými je SEWA, a. s. v priamom zmluvnom
vzťahu
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d)

zberné dvory, z ktorých zbiera SEWA, a. s. elektroodpad a použité batérie a akumulátory z obcí na základe
zmluvy so zberovými spoločnosťami, ktoré majú zmluvy s obcami a s týmito obcami je tak SEWA, a.s.
v nepriamom zmluvnom vzťahu,

e)

elektroodpad z obcí, z ktorých zbiera SEWA, a. s. elektroodpad na základe zmluvy s príslušnou obcou.

f)

zber z inštitúcií, firiem a organizácii na základe zmluvy alebo objednávky.

Celý logistický proces súvisiaci s nakladaním s elektroodpadom a použitými batériami prebieha
prostredníctvom informačného systému SEWA, a. s., do ktorého držiteľ vyhradeného prúdu odpadu, ktorý má
zmluvu so SEWA, a. s. (napr. distribútor) zadá požiadavku, tzv. avízo, o odvoz elektroodpadu, resp. avízo o odvoz
použitých batérií a akumulátorov. Na základe avíza SEWA, a. s. osloví na základe zmluvy osobu oprávnenú na
prepravu predmetného odpadu, v praxi obvykle zároveň už spracovateľa, s ktorou si dohodne prepravu
elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov. Odvoz vyhradeného prúdu odpadu je zvyčajne zrealizovaný do
7 pracovných dní od nahlásenia požiadavky od držiteľa.

Zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zabezpečuje SEWA, a.s. v zmluvných obciach.
Opisný spôsob zabezpečenia nakladania s vyhradených prúdom odpadu pre obaly a neobalové výrobky:
Systém ukladania a zberu vytriedených komodít je v mestách a obciach riešený individuálne.
a)

zbernými nádobami – nosičom sú pevné plastové a kovové nádoby a kontajnery s dlhodobou životnosťou

b)

vrecovým zberom – nosičom sú plastové vrecia, distribuované do domácností buď na jednorazové použitie
alebo na výmenu po skončení životnosti (pevnejšie vrecia majú životnosť min. 3 použitia)

c)

kombinovaným zberom nádoby/vrecia

d)

veľkoobjemové kontajnery

Na zber a prepravu triedených komunálnych odpadov zberové spoločnosti využívajú systémy zberu odpadov
prostredníctvom zberných nádob, PE vriec, mobilných klietok, veľkoobjemových kontajnerov, hákových
naťahovacích kontajnerov. Doplnkom kontajnerového systému odvozu odpadu sú lisovacie kontajnery a to so
stacionárnym lisom alebo s lisom integrovaným do kontajnera.
Dotriedenie a úprava vytriedeného odpadu z obalov a neobalových výrobkov z komunálneho odpadu
Dotriedenie, spracovanie a úprava vytriedeného odpadu prebieha v zariadení na zber odpadu - na prevádzkach
zberových spoločností, kam sa vytriedený odpad dovezie. Sú to zberné strediská, regionálne prevádzky a strediská
technologicky vybavené k dotriedeniu, spracovaniu a úprave vytriedených odpadov určených na konečné
zhodnotenie/zneškodnenie.
Zhodnotenie
Preprava do zariadenia na zhodnotenie sa realizuje buď vlastnou, alebo zazmluvnenou kamiónovou prepravou,
prípadne železnicou.
Súčasťou tejto informácie sú aj:
• Príloha č. 1/A: Druh a množstvo odpadu v tonách pre ktorý OZV uskutočnila určitý druh činností
nakladania s elektroodpadom
• Príloha č. 1/B: Druh a množstvo odpadu v tonách pre ktorý OZV uskutočnila určitý druh činností
nakladania s odpadom pre použité batérie a akumulátory
• Príloha č. 1/C: Druh a množstvo odpadu v tonách pre ktorý OZV uskutočnila určitý druh činností
nakladania s odpadom z obalov
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•

Príloha č. 1/D: Druh a množstvo odpadu v tonách pre ktorý OZV uskutočnila určitý druh činností
nakladania s odpadom z neobalových výrobkov
• Príloha č. 3/A: Zoznam zmluvných partnerov zabez. zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie,
zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu
a uvedenie miest ich zariadení - pre OEEZ
• Príloha č. 3/B: Zoznam zmluvných partnerov zabez. zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie,
zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu
a uvedenie miest ich zariadení – pre Použité batérie a akumulátory
• Príloha č. 3/C: Zoznam zmluvných partnerov zabez. zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie,
zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu
a uvedenie miest ich zariadení – pre Obaly a neobalové výrobky
• Príloha č. 4: Zoznam obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou
zložkou KO
• Príloha č. 5: Uvedenie miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu

4. Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch
a presahujúcom množstve, v súlade s § 28 ods. 9 písm. d) zákona o odpadoch
•
•
•
•
•
•

Príloha č. 1/A: Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom za rok 2016
Príloha č. 1/B: Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
za rok 2016
Príloha č. 1/C: Ohlásenie o obaloch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania a miery recyklácie
z odpadov z obalov
Príloha č. 1/D: Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania
a miery recyklácie z odpadov z neobalových výrobkov
nesplnená časť cieľov a záväzných limitov: n/a
presahujúce množstvá: n/a

5. Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami zastúpených SEWA, a.s.,
v súlade s § 28 ods. 9 písm. e) zákona o odpadoch, sú uvedené v:
• Príloha č. 1/A: Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom za rok 2016
• Príloha č. 1/B: Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
za rok 2016
• Príloha č. 1/C: Ohlásenie o obaloch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania a miery recyklácie
z odpadov z obalov
• Príloha č. 1/D: Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania
a miery recyklácie z odpadov z neobalových výrobkov
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6. Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
v súlade s § 28 ods. 9 písm. f) zákona o odpadoch
Výška tržieb – OEEZ: 1 168 273 EUR
Výška tržieb – Prenosné a priemyselné batérie: 169 670 EUR
Výška tržieb – Obaly: 208 900 EUR
Výška tržieb – Neobalové výrobky: 89 388 EUR
Výška nákladov – OEEZ: 687 199 EUR
Výška nákladov – Prenosné a priemyselné batérie: 129 466 EUR
Výška nákladov – Obaly a Neobalové výrobky: 301 674 EUR

7. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty, v súlade s § 28 ods. 9 písm. g) zákona o
odpadoch
SEWA, a.s. funguje na neziskovom princípe, v sledovanom období vykázala zisk v hodnote 0 EUR.

8. Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity, v súlade s § 28 ods.
9 písm. h) zákona o odpadoch
Všetky propagačné a vzdelávacie aktivity zrealizované v priebehu roka 2016 so stručným popisom sú uvedené
v Prílohe č. 6: Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a ich stručný
popis.

9. Zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečuje zber vyhradeného prúdu
odpadu, v súlade s § 28 ods. 9 písm. i) zákona o odpadoch, je uvedený v:
•
•

Príloha č. 7/A:
Príloha č. 7/B:
a akumulátorov

Zoznam miest zberu a zariadení, prostredníctvom ktorých je zabezpečený zber elektroodpadu
Zoznam miest zberu a zariadení, prostredníctvom ktorých je zabezpečený zber použitých batérií
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Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou tejto správy:
Príloha č. 1/A: Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom za rok 2016
Príloha č. 1/B: Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi za rok 2016
Príloha č. 1/C: Ohlásenie o obaloch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania a miery recyklácie z odpadov z obalov
Príloha č. 1/D: Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh SR a plnení miery zhodnocovania a miery recyklácie
z odpadov z neobalových výrobkov
Príloha č. 2/A: Identifikácia osôb, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečila činnosti uvedené v § 28, ods. 9 písm. a)
pre OEEZ
Príloha č. 2/B: Identifikácia osôb, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečila činnosti uvedené v § 28, ods. 9 písm. a)
pre Prenosné a priemyselné batérie a akumulátory
Príloha č. 2/C: Identifikácia osôb, prostredníctvom ktorých SEWA, a.s. zabezpečila činnosti uvedené v § 28, ods. 9 písm. a)
pre Obaly a neobalové výrobky.
Príloha č. 3/A: Zoznam zmluvných partnerov zabez. zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu,
spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenie miest ich zariadení - pre OEEZ
Príloha č. 3/B: Zoznam zmluvných partnerov zabez. zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu,
spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenie miest ich zariadení – pre Použité batérie
a akumulátory
Príloha č. 3/C: Zoznam zmluvných partnerov zabez. zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu,
spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenie miest ich zariadení – pre Obaly
a neobalové výrobky
Príloha č. 4:

Zoznam obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou KO

Príloha č. 5:

Uvedenie miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu

Príloha č. 6.

Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a ich stručný popis

Príloha č. 7/A: Zoznam miest zberu a zariadení, prostredníctvom ktorých je zabezpečený zber elektroodpadu
Príloha č. 7/B: Zoznam miest zberu a zariadení, prostredníctvom ktorých je zabezpečený zber použitých batérií a
akumulátorov
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