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Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere
zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek
komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových
kartónov) v partnerských samosprávach.
Finančné prostriedky pochádzajú z „recyklačných
poplatkov", ktoré sú povinné uhrádzať podnikateľské
subjekty, ktorých výrobky končia v komunálnom
odpade. Zákon o odpadoch používa pojem „výrobcovia“,
hoci v skutočnosti sú to nielen výrobcovia,
ale aj dovozcovia, baliči a plniči rozmanitých
výrobkov. Triedený zber nie je teda financovaný
z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, ktorý občania platia samospráve.

Cieľom triedeného zberu je teda zvýšiť podiel recyklovaných
zložiek komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie.
A Vy, občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko
Vy sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať.
Samozrejme, ak je to možné, mali by sme
sa
snažiť
o
predchádzanie
vzniku
odpadu,
a teda výrobky opätovne používať či uprednostňovať
tie, ktoré neobsahujú veľa obalu.

SPOLOČNE
VYTRIEĎME
FAREBNEJŠÍ
SVET!

ZBEROVÁ
SPOLOČNOSŤ

V súčasnosti je OZV NATUR-PACK partnerom viac ako
1 150 samospráv vrátane štyroch najväčších miest –
Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.
NATUR-PACK je OZV, ktorá vo Vašej obci zabezpečuje
triedený zber v spolupráci s Vašou zberovou spoločnosťou.
Takto vyzbieraný odpad pokračuje na recykláciu, kde sa
z neho vyrobia nové výrobky.

ﬁnančný tok

S triedením Vám pomôžu aj označenia na
obaloch, ktoré informujú, z čoho je obal vyrobený.
V prípade zálohovaných obalov sa tieto odovzdávajú
v predajniach, kde si viete tovar v nich zakúpiť.

OBEC

Triedenie má aj finančnú motiváciu pre občana –
v prípade, že občania nebudú správne triediť, aj náklady
na triedený zber bude musieť financovať obec, a teda
občania.
S triedením odpadov vo Vašej obci Vám bude pomáhať OZV
NATUR-PACK.

zmluvný vzťah

informačný tok

PAPIER

Nepatria sem:

mokrý papier
mastný papier
použité plienky
a hygienické potreby
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PAPIER

obaly z nápojových kartónov
(tzv. viacvrstvové
kombinované materiály)
obaly z masla

MOBILNÝ
ZBER

• porcelán
• keramika

• žiarovky
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znečistené fólie zo stavieb
plasty s prímesami iných materiálov
(napr. hračky)
plexisklo

bazény

hadice

autoplasty

žalúzie

PLASTY
NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
tel: +421 2 700 21 222, +421 2 800 21 222

Patria sem:

ALEBO
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plechovky od nápojov
konzervy bez zvyškov
jedla
kovové uzávery
alobaly, uzávery
z jogurtov
uzávery
od kompótov
kovové súdky

znečistené
nápojové
kartóny
kovové obaly
znečistené
nebezpečnými
látkami
(od farieb,
benzínu,
lepidla, olejov,
sprejov)

plechoviek
sa zmení
na
panvicu?

E,

neznečistené
nápojové kartóny
(obaly od mliečnych
výrobkov, džúsov,
vína a iných
nápojov zložené
z vrstiev, tzv.
viacvrstvové
kombinované
materiály)
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molitan

Nepatria sem:

podlahové krytiny

S T E , Ž E ...
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znečistené plasty
obaly z nebezpečných látok (napr.
z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.)
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SKLO

• sklo kombinované
s inými látkami

VE

fleecovú bundu?

kabelky

ST
BO

• drôtené sklo

z dvoch nápojových
kartónov (2 x 1 liter)
je možné vyrobit 1 m2
kuchynských
D
utierok?
E

sa zmení na

guma

VEDELI
ALE

• autosklo

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

30 plastových fliaš

ALEBO

sklenených
fliaš
sa zmení
na
akvárium?

• zrkadlo

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

PET fľaše
plastové tašky a vrecká
plastové obaly od kozmetiky
plastové obaly od aviváže
a pracích prostriedkov
plastové obaly od kečupu
fólie
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• znečistené sklo

znečistený papier
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Patria sem:
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PODĽA SYSTÉMU
ZBERU VO VAŠEJ OBCI

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
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kovové obaly
kombinované
s inými
materiálmi
hadice
autoplasty
žalúzie

KOVY
Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

www.naturpack.sk
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• nevratné sklenené fľaše
• sklenené poháre
• úlomky tabuľového skla
• poháre od kompótov
• sklenené obaly
od kozmetiky,
kávy a pochutín
bez plastového
vrchnáka
• sklenené vázy
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DE

časopisov
a novín
sa zmení
na krabicu
od televízora?

Patria sem:

noviny
časopisy
letáky
katalógy
papierové tašky
papierové a kartónové obaly
kancelársky papier
obálky
pohľadnice
listy
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