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Organizácia zodpovednosti výrobcov na zmluvnom
základe zabezpečuje podľa zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z. z. svojím členom plnenie povinnosti týkajúcich
sa nakladania s odpadom z vyhradených výrobkov,
konkrétne s elektroodpadom, použitými batériami
a akumulátormi, odpadom z obalov a neobalových
výrobkov. Svoju činnosť vykonáva na základe udelenej
autorizácie pre činnosť organizácie
zodpovednosti
výrobcov a pracuje na neziskovom princípe.
Ak ste výrobcom vyhradeného výrobku, zabezpečíme
pre Vás zákonné povinnosti – zber, prepravu, zhodnotenie
a recykláciu odpadov z vyhradených výrobkov so zreteľom
na využitie najlepších dostupných techník spracovania
z hľadiska ochrany životného prostredia.

Ak ste občanom, ponúkame Vám možnosť environmentálneho
vzdelávania za účelom zvyšovania si povedomia o potrebách,
prínosoch a opatreniach, ktoré vedú k ochrane životného
prostredia. Vo Vašom meste alebo obci zabezpečíme triedený
zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (papier,
plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály).
Prevádzkujeme a financujeme funkčný systém nakladania
s vyhradeným prúdom odpadov, ktorý je pre občanov bezplatný.
Triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu nefinancuje občan cez miestny poplatok, ale financujú
ho výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci tzv. rozšírenej
zodpovednosti
výrobcov.
Každý
občan
zapojený
do systému triedeného zberu v mestách a obciach Slovenskej
republiky tak prispieva k ochrane životného prostredia
a k šetreniu prírodných zdrojov.

AKO NAKLADAŤ S ELEKTROODPADOM?

• Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.
• Elektroodpad treba odovzdávať len na miestach na to určených.
• Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný, tzn. Nerozoberá sa a nevyberajú
sa z neho jeho súčasti.

• Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektro- zariadenia
určeného pre oddelený zber, ktoré boli uvedené na trh pred
13. augustom 2005 /I./ a po 13. auguste 2005 /II./.

Grafická značka označuje, že takýto
elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej
nádoby na komunálny odpad.

AKO NAKLADAŤ S ODPADOM Z OBALOV/NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?
• Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom
„Zálohovaný obal“ treba odovzdať v mieste ich nákupu alebo obdobnej
prevádzke.
• Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom
zložení. Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia
a zhodnotenia odpadu z obalu.

Grafické značky znázorňujúce, že obal
je možné recyklovať alebo zhodnotiť.
Súčasťou značky môže byť aj označenie
materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Grafická značka, ktorá
označuje, že obal
po použití patrí
do zbernej nádoby.

AKO NAKLADAŤ S ODPADOM Z BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV?
• Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad.
• Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených,
t. j v predajniach, ktoré slúžia na ich predaj, na zbernom dvore alebo na inom zbernom
mieste.
• Správnym nakladaním s použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku
nebezpečných látok v nich obsiahnutých do životného prostredia, ako sú ortuť, olovo,
nikel a kadmium.

Grafická značka označuje, že takýto
elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej
nádoby na komunálny odpad.

Povedzte „NIE“ odpadu.
www.e-cycling.sk

