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Informačná povinnosť spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. ako výrobcu
vyhradeného výrobku vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku
Informačnou povinnosťou spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej USSK) ako výrobcu
vyhradeného výrobku vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v zmysle §27
ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015
Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prúdmi odpadov je poskytnúť nižšie uvedené informácie konečným používateľom
výrobkov z produkcie USSK.
Predmetom informačnej povinnosti USSK výrobcu obalov je poskytnutie informácie konečným
používateľom obalov o:
1. dostupných systémoch odoberania zálohovaných obalov, zbere, o zhodnocovaní a recyklácii
odpadov z obalov,
2. ich úlohe, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov,
3. význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú.

Informácia k bodu 1)
Jednotlivé výrobné produkty spoločnosti USSK sú uvádzané na trh v SR zabalené v rôznych
obalových materiáloch. Jedná sa o obaly z papiera a kartónu, obaly z plastov, kovové obaly a obaly
z drevených materiálov.
Na USSK ako výrobcu obalov sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV) pre obaly
a odpady z obalov. Princíp RZV je založený na zodpovednosti výrobcu za výrobok, ktorá sa rozširuje
aj na štádium životného cyklu obalu a výrobku po jeho spotrebovaní, čiže po použití spotrebiteľom.
Jednou zo základných povinností výrobcu obalov je aj zabezpečenie zberu, prepravy
a recyklácie/zhodnotenia odpadov z obalov. Aby si výrobcovia mohli túto povinnosť splniť je
potrebné, aby bol prevádzkovaný funkčný systém triedeného zberu a taktiež, aby spotrebitelia svoj
odpad správne triedili do kontajnerov/nádob na to určených v zmysle systému odpadového
hospodárstva v danej spoločnosti, ktorá odoberá výrobok z USSK. Jednotlivé druhy odpadov
z obalov sa majú zhodnocovať v maximálnej možnej miere ako druhotná surovina.
USSK ako výrobca obalov si plní povinnosti RZV na základe vydanej autorizácie systémom
individuálneho nakladania s odpadmi z obalov prostredníctvom svojich zmluvných partnerov (iných
oprávnených subjektov odpadového hospodárstva). Uvedené spoločnosti vykonávajú pre USSK
činnosti potrebné k zabezpečeniu zberu, prepravy a recyklácie/zhodnotenia odpadov z obalov
z výrobkov USSK uvedených na trh v SR.
Informácia k bodu 2)
Uvedené obaly, resp. obalové materiály nesmú byť súčasťou komunálnych odpadov po splnení
svojej funkcie a životnosti u odberateľa produktov ( výrobkov ) spoločnosti USSK.
Plnením si povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších
predpisov a najmä plnením si povinnosti zbierať jednotlivé zložky odpadov z obalov
oddelene, nezneškodňovať ho spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom a odovzdávať
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ho na miesta spätného zberu, konečný používateľ prispieva k opätovnému použitiu
a zhodnoteniu jednotlivých zložiek odpadov z obalov.
Informácia k bodu 3)
 Kontajnery/nádoby na zhromažďovanie plastov, kde patria výrobky a obaly z plastov

 Kontajnery/nádoby na zhromažďovanie papiera, kde patria výrobky a obaly z papiera
a kartónu

 Kontajnery/nádoby na zhromažďovanie železa, kde patria výrobky a obaly z kovu

 Kontajnery/nádoby na zhromažďovanie dreva, kde patria výrobky a obaly z dreva

V Košiciach, dňa 29.05. 2020
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