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Spoločnosť RECobal s.r.o. je autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) obalových a neo-
balových výrobkov. 

OZV RECobal zabezpečuje pre svojich klientov, ktorí balia alebo plnia výrobky do obalov, dovážajú na územie 
Slovenskej republiky výrobky alebo tovar zabalený v obaloch, objednávajú si balenie svojich výrobkov, ktoré 
uvádzajú na trh pod svojou značkou, plnenie ich zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č.79/2015 
Z.z. o odpadoch. 

Pre týchto výrobcov obalov a  neobalových výrobkov zabezpečuje OZV zber, prepravu, recykláciu a zhodno-
tenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek 
komunálnych odpadov v plnom rozsahu, najmenej vo výške ich zberového podielu. Uvedené činnosti sú za-
bezpečované na územiach miest a obcí, ktoré majú s OZV RECobal uzavreté zmluvy, pričom všetky náklady 
znáša  RECobal. 

K zazmluvneným obciam uplatňuje RECobal individuálny prístup a zohľadňuje ich miestne špecifiká. Našou 
snahou je optimalizovať nevýkonné systémy zberu a motivovať občanov k zvýšenému úsiliu. Vo viacerých 
obciach sa nám darí zbierať osobitne neobalové materiály (sklo, plasty).  Pravidelná komunikácia so zástup-
cami samospráv je samozrejmosťou. Na konci roku obdržala každá obec finančnú odmenu za spoluprácu.   

Naše doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že partnerským prístupom a otvorenosťou je možné dosahovať na 
komunálnej úrovni postupné zlepšovanie výsledkov v zbere jednotlivých zložiek odpadu, ako sú papier, 
plasty, sklo, kovové obaly a nápojové kartóny. V tomto smere je nevyhnutné neustále informovať občanov 
o dôležitosti triedenia komunálnych odpadov, spôsoboch recyklácie a zhodnotenia vytriedených odpadov, 
o význame triedenia jednotlivých odpadov v súvislosti s vyčerpateľnými prírodnými zdrojmi,  ochranou ži-
votného a prírodného prostredia a taktiež s cieľmi Európskeho spoločenstva pri prechode z materiálového 
hospodárstva na obehové. Súčasťou informovanosti občanov sú tiež spôsoby predchádzania vzniku odpa-
dov z obalov a neobalových výrobkov, pretože najlepší odpad je taký,  ktorý vôbec nevznikne.

OZV RECobal v roku 2016 pre svojich klientov splnila všetky povinnosti riadne a včas!
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