NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
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Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je Organizácia
zodpovednos� výrobcov (OZV), ktorá
zabezpečuje
pre
výrobcov
obalov
a neobalových výrobkov plnenie povinnos�
vyplývajúcich zo zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z.z.

Z

Patria sem:
▪ neznečistené nápojové kartóny
(obaly od mliečnych výrobkov,
džúsov, vína a iných nápojov
zložených z vrs�ev,
tzv. viacvrstvové
kombinované materiály).
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Organizácia zodpovednos� výrobcov
finančný tok €

Vedeli ste, že
z dvoch nápojov
ých
kartónov (2x1 lit
er) je
možné vyrobit
1m2 kuchynsk
ých
utierok?
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informačný tok
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Organizácia zodpovednos� 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.

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

Nepatria sem:

zmluvný vzťah Z

• znečistené nápojové kartóny

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 skutočnos� sú to nielen výrobcovia, ale aj
dovozcovia, baliči a plniči rozmanitých
výrobkov.
V roku 2017 je OZV NATUR-PACK partnerom
1095 samospráv, vrátane troch najväčších
miest – Bra�slavy, Košíc a Prešova.

RECYKLAČNÝ ZÁVOD

Tento zákon ukladá povinnosť OZV ﬁnancovať
triedený zber (sklo, papier, plasty, papier,
kovy, nápojové kartóny (tj. viacvrstvové
kombinované materiály) v obciach a mestách.

TRIEDIM

NATUR-PACK je OZV, ktorá vo Vašej obci
zabezpečuje triedený zber v spolupráci
s Vašou zberovou spoločnosťou.
OZV sa v spolupráci s obcami a zberovými
spoločnosťami podieľajú aj na vzdelávacích
a propagačných ak�vitách.
Cieľom novej legisla�vy je zvýšiť podiel
recyklovaných zložiek komunálneho odpadu
a tým šetriť životné prostredie.

SKLO

PLAST

KOVY

PAPIER

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

Nehádžme všetko do jedného vreca
a spoločne vy��ieďme farebnejší svet!
NETRI

EDIM

NATUR-PACK sa usiluje prispieť k tomuto
cieľu spoločne s Vami.
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SKLO
Patria sem:

PLASTY
Patria sem:

▪
▪
▪
▪
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nevratné sklenené �aše,
sklenené poháre,
úlomky tabuľového skla,
poháre od kompótov,
sklenené obaly od kozme�ky, kávy
a pochu�n bez plastového
vrchnáku,
▪ sklenené vázy.

Patria sem:

▪
▪
▪
▪

PET �aše,
plastové tašky a vrecká,
plastové obaly od kozme�ky,
plastové obaly od aviváže a pracích
prostriedkov,
▪ plastové obaly od kečupu,
▪ fólie.
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PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

Nepatria sem:

• znečistené sklo • zrkadlo • autosklo • drôtené
sklo • porcelán • keramika • sklo kombinované
s inými látkami • žiarovky

Patria sem:

noviny, časopisy, letáky, katalógy,
papierové tašky,
papierové a kartónové obaly,
kancelársky papier, obálky,
listy, pohľadnice.
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Vedeli ste, že 30
casopisov
a novín
sa zmení
na krabicu
od televízora?

ALE
B
ALE

▪
▪
▪
▪

KOVY
▪
▪
▪
▪
▪
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plechovky od nápojov,
konzervy bez zvyškov jedla,
kovové uzávery,
alobaly, uzávery z jogurtov,
uzávery od kompótov,
kovové súdky.

PLASTY

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

Nepatria sem:

• znečistené plasty • podlahové kry�ny • obaly
z nebezpečných látok (napr. chemikálií,
motorových olejov, farieb a pod.) • guma • kabelky
• molitán • polystyrén • znečistené fólie zo stavieb
• plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky)
• plexisklo • bazény • hadice • autoplasty • žalúzie
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Vedeli ste
,
že 30
plastovýc
h fliaš
sa zmení
na fleecov
ú
bundu?

Vedeli ste
, že 15
sklenený
ch fliaš
sa zmení
na akvár
ium?

PAPIER

Vedeli ste
, že 15
plechoviek 0
sa zmení
na panvic
u?
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KOVY

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

Nepatria sem:

• znečistený papier • mokrý papier • mastný papier
• použité plienky a hygienické potreby • obaly
z nápojových kartónov (tzv. viacvrstvové
kombinované materiály) • obaly z masla • rolky
od toaletného papiera

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

Nepatria sem:
• kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami
(od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov)
• kovové obaly kombinované s inými materiálmi

