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Správa o funkčnosti systému  individuálneho nakladania - rok 2016
v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Identifikácia osoby:

· obchodné meno : Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
· adresa sídla : Dr.G.Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
· osobné údaje štatutárneho orgánu  : Ing.Jaroslav Patka, SNP 5/2162, 909 01 Skalica

Ing.  Miloš Šplhák,  A.Bernoláka 2203/10,
010 01 Žilina

· IČO : 36386553
· DIČ : 2020133137
· IČ DPH : SK2020133137
· meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ľubica Ďaďová
· číslo telefónu : 0910 867 087
· e-mailová adresa : dadovlbi@schaeffler.com
· číslo a dátum vydania autorizácie: 0051/OBALY/INV/A16-1.8 zo dňa

16.6.2016,4800/2017-1.8 zo dňa 27.4.2017
· nakladanie s odpadmi z obalov :

Druh odpadov z obalov Množstvo (t)

15 01 01 374,59

15 01 02 125,755

15 01 03 499,65

15 01 04 0
15 01 10* 77,94

        *obaly z plastov a kovov znečistené – vzniknú spotrebovaním olejov, chem. látok a prípravkov

Spôsob zabezpečenia nakladania s odpadmi z obalov:

· zoznamu zmluvných partnerov –

Zmluvný partner
(obchodné meno a adresa) Odpad z obalov Činnosť nakladania

A.S.A.Slovensko(FCC Slovensko) Zohor, OZ
Žilina, Na stanicu 561,010 09  Žilina 15 01 01 V,R12,R13
A.S.A.Slovensko(FCC Slovensko) Zohor, OZ
Žilina, Na stanicu 561,010 09  Žilina 15 01 02 V,R12,R13
A.S.A.Slovensko(FCC Slovensko) Zohor, OZ
Žilina, Na stanicu 561,010 09  Žilina 15 01 03 V
Max Aicher Slovensko, prevádzka Kysucké
Nové Mesto, 024 01 KNM 15 01 04 V
A.S.A.Slovensko(FCC Slovensko) Zohor 15 01 10 D1

SAMAD Žilina, s.r.o., Žilina* 15 01 10

R7/ násl. R3, * náš dodávateľ
olejov a tukov -firma FUCHS Oil Corp.
prostredníctvom firmy SAMAD Žilina
odoberá späť prázdne obaly ako NO,

táto ich pripravuje na opätovné použitie
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· opisu spôsobu výkonu zberu – s odpadmi z obalov, ktoré vzniknú pri našej činnosti alebo
rozbalení dovezených komponentov, tovarov, surovín, sa manipuluje v rámci priestorov
firmy. Firma má zavedený funkčný systém odpadového hospodárstva. Vo výrobných halách
aj v nevýrobných ( obslužných ) priestoroch  sú umiestnené odpadové nádoby na jednotlivé
druhy odpadov z obalov s príslušnými označeniami, ktoré sú majetkom firmy. Každý druh
odpadu z obalov je zhromažďovaný samostatne ( triedený zber odpadov z obalov ). Následne
sú tieto odpady z obalov externými pracovníkmi firmy FCC Slovensko  z vnútorných
priestorov vyvážané do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú umiestnené  vo vonkajšom
priestore firmy na označených a presne určených miestach . Kontajnery sú majetkom ext.
firmy . Rovnako tieto kontajnery sú určené na jednotlivé druhy odpadov ( odpady sa nemiešajú
). Obaly z lepenky sú  aj lisované v lisovacom kontajneri, ktorý je majetkom ext. firmy. Po
naplnení veľkoobjemových kontajnerov sú tieto v prav. intervaloch  vyvážané oprávnenou
ext. firmou, s ktorou má firma Schaeffler Kysuce zmluvný vzťah,  k ďalšiemu nakladaniu
s nimi.
Obaly znečistené NL, ktoré vznikajú po spotrebovaní olejov,  chem. látok a prípravkov   vo
výrobnom procese sa zhromažďujú  buď voľne ložené na plochách na to určených ( vratné
obaly a obaly určené pre firmu SAMAD Žilina- príprava na opät.použitie ) alebo vo
veľkoobjemových kontajneroch ( obaly určené na zneškodnenie).

        Zberové kapacity:

        15 01 01 – lisovací kontajner o objeme 20 m3  - 1 ks
                          veľkoobjemový kontajner 20 m3 -     3 ks

        15 01 02 -  veľkoobjemový kontajner 20 m3 -     2 ks
                           veľkoobjemový kontajner 15 m3 -     1 ks

         15 01 03 -  veľkoobjemový kontajner 20 m3 -    3 ks

         15 01 10 – veľkoobjemový kontajner  20 m3 -   3 ks

        Kontajnery sú umiestnené na vyhradených miestach v závode ( v priestoroch sociálno-
        technických prístreškov výrobných hál ) a v samostatnom priestore pri sklade obalov.

· opisu reťazca hlavných prepravných trás odpadu z obalov v rámci materiálového toku –

15 01 01 – obaly z papiera – firma FCC Slovensko, s ktorou má firma Schaeffler Kysuce
zmluvný vzťah,  vyvezie naplnené veľkoobjemové kontajnery z areálu firmy vlastnými
dopravnými prostriedkami do vlastného zariadenia na zber na prevádzku FCC Slovensko -
prevádzka Svederník-Marček ( V ) a zariadenia na triedenie a lisovanie (R12, R13).  Odtiaľ
vytriedený, zlisovaný odpad  FCC Slovensko na základe zmluvných vzťahov obaly z papiera
odváža k následnému  zhodnoteniu.

15 01 02 – obaly z plastov - – firma FCC Slovensko, s ktorou má firma Schaeffler Kysuce
zmluvný vzťah,  vyvezie naplnené veľkoobjemové kontajnery z areálu firmy vlastnými
dopravnými prostriedkami do vlastného zariadenia na zber  a spracovanie obalov z plastov na
prevádzku FCC Slovensko -  prevádzka Svederník-Marček (V, R12, R13).  Odtiaľ odpad  FCC
Slovensko na základe zmluvných vzťahov odváža odpad k následnému zhodnoteniu.
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15 01 03 – obaly z dreva - firma FCC Slovensko, s ktorou má firma Schaeffler Kysuce
zmluvný vzťah,  vyvezie naplnené veľkoobjemové kontajnery z areálu firmy vlastnými
dopravnými prostriedkami do vlastného zariadenia – zberne - prevádzka Svederník-Marček
(V). Odtiaľ odpad  FCC Slovensko na základe zmluvných vzťahov odváža odpad
k následnému zhodnoteniu.

15 01 10 – obaly znečistené NL – firma FCC Slovensko, s ktorou má firma Schaeffler Kysuce
zmluvný vzťah,  vyvezie naplnené veľkoobjemové kontajnery z areálu firmy vlastnými
dopravnými prostriedkami do vlastného zariadenia – skládka NO Zohor(D1).

15 01 10 -  obaly znečistené NL – firma SAMAD Žilina, vyvezie nazhromaždené prepravné
množstvo obalov z areálu firmy vlastnými dopravnými prostriedkami na svoju prevádzku
v Žiline, kde vykonáva prípravu na opätovné použitie týchto obalov a tieto následne odovzdá
firme FUCHS OIL Corp. na ďalšie použitie.

· uvedenie miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu z obalov –

Odpad z obalov Spracovateľ

15 01 01 FCC Slovensko Svederník-Marček/ násl.Hamburger Hungária,
Maďarsko

15 01 02

FCC Slovensko Svederník-Marček/násl.
F.H.U. MARKO  Marek Matyja Poľsko/alebo EUROGLASS
Marian Pokusa Poľsko

15 01 03 IKEA Industry Slovakia s.r.o., Malacky/alebo LOKWOOD, s.r.o.
Zvolen

15 01 04 -
15 01 10 SAMAD Žilina s.r.o. Žilina/násl. Fuchs Oil Corp. Brezno

Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov :

· údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v roku 2016 –

Odpad z obalov Percentuálny rozsah Množstvový rozsah
15 01 01 68,828 210,938
15 01 02 84,730 46,503
15 01 03 97,121 470,464
15 01 04 71,045 15,76

· množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k
ich nesplneniu –

-

Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh :

· Špecifikácia vyhradených výrobkov - obalov, ktoré výrobca uviedol na trh v roku 2016 –
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Druh obalových materiálov Množstvo (t)

papier 306,47

plast 54,884

kov 22,183

drevo 484,411

· Údaj o rozlíšení odpadov z obalov na komunálny odpad a iný ako komunálny odpad –

Naša spoločnosť zabezpečovala nakladanie len s iným ako komunálnym odpadom.

Informácie o spôsobe financovania systému :

· výška recyklačných poplatkov získaných z predaja vyhradených výrobkov – odpadov
z obalov –

Druh odpadov z obalov Zisk z predaja (eur)

15 01 01 9242

15 01 02 5223

15 01 03 0

15 01 04 0
15 01 10 0

spolu 14465

· výška jednotlivých a celkových nákladových položiek –

Druh odpadov z
obalov

Celkové náklady
(eur)

Náklady na zber
(eur)

Náklady na
zhodnocovanie

(eur)
15 01 01 17621 16451 1170

15 01 02 3827 3827 0

15 01 03 13275 10775 2500

15 01 04 0 0 0

15 01 10 12336 1765 10571

spolu 47059 32818 14241

· výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity –

cca 5 000 €

Propagačné a vzdelávacie aktivity prebiehali v rámci firmy o forme školení zamestnancov
v členení:
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- vstupné školenia nových zamestnancov z problematiky OŽP vrátane témy odpadové
hospodárstvo (zavedený systém komplex. OH, systém triedenia, zberu, odvozu, recyklácie
vrátane  odpadov z obalov, zneškodňovania odpadov )

- opakované školenia vedúcich pracovníkov na úrovni teamleiterov z problematiky OŽP
vrátanie témy odpadové hospodárstvo (zavedený systém komplex. OH, systém triedenia,
zberu, odvozu, recyklácie vrátane  odpadov z obalov, zneškodňovania odpadov )

- opakované školenia vedúcich pracovníkov na úrovni vedúcich pracovísk a PV
z problematiky OŽP vrátanie témy odpadové hospodárstvo (zavedený systém komplex.
OH, systém triedenia, zberu, odvozu, recyklácie vrátane  odpadov z obalov,
zneškodňovania odpadov )

- pravidelná senzibilizácia zamestnancov k dôležitým témam OŽP prostredníctvom
prezentácii na vnútropodnikovej platforme ( Intranet, mesačník Schaeffler
Slovensko&Česko, plazma)

Vypracovala: Ďaďová, júl 2017


