
VSTUPNÝ DOTAZNÍK ZORA pre FECUPRAL spol. s. r. o.  

           V zmysle možnej spolupráce nás teší Váš záujem o zaradenie sa do systému zberu prázdnych obalov od  
           prípravkov na ochranu rastlín, ktorý organizuje Slovenská asociácia ochrany rastlín pod názvom ZORA. 

 
Poverený odberateľ prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín t. j. Fecupral spol.  
s. r. o. sa zaväzuje prevziať, prepraviť a zhodnotiť odpady od pôvodcu odpadu (právnická alebo fyzická 
osoba) zaradeného do systému ZORA iba pod jedným z nižšie uvedených katalógových čísiel. V takomto 
prípade náklady za prevzatie, prepravu a zhodnotenie prázdnych obalov preberá organizátor systému 
ZORA, t. j. Slovenská asociácia ochrany rastlín. 

 

Kód odpadu Názov odpadu 
15 01 01 Čisté - nezatečené obaly z papiera a lepenky (O)  
15 01 02 obaly z plastov – vypláchnuté (O) 

  
   
         Prázdne obaly musia byť vypláchnuté, suché nezatečené a odzátkované. Keďže sú dva druhy 
         obalov, a to obaly PET a obaly HD-PE resp. PE-HD, tak tieto treba osobitne odkladať do vriec. 
         Pôvodca odpadu sa musí riadiť manuálom na vyplachovanie obalov od prípravkov na ochranu  
         rastlín: http://zora.binary.sk/, kolonka „AKO“ 

  
         V prípade, ak odberateľ prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín t. j. Fecupral spol. 
         s. r. o. zistí, že obaly nie sú prázdne t. j. zle vypáchnuté a zatečené, pôvodca odpadu je povinný  
         oznámiť obsah obalu. Nakladanie s obsahom obalu, preprava a zneškodnenie takéhoto obalu  
         budú účtované samostatne v závislosti od vlastností odpadu a hradené pôvodcom odpadu,  
         t. j. v takom prípade náklady za prevzatie, prepravu a zneškodnenie prázdnych obalov nepreberá 
         organizátor systému ZORA. Takýto odpad bude klasifikovaný ako nebezpečný odpad.  
 

Kód odpadu Názov odpadu 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami (N) 

 
         Žiadame Vás o vyplnenie nami požadovaných údajov. Po súhlase organizátora zberu z  
         uvedených informácií sa Vám pripraví návrh zmluvy, ktorý 2x vytlačte, podpíšte a pošlite na  
         našu adresu. Následne Vám jedno znenie zašleme späť a zaradíme Vás do zoznamu subjektov  
         prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín pre rok 2022. Poprosíme o korektné  
         vyplnenie nasledujúcich údajov.  
 

Pôvodca 
odpadu 

 

Zastúpený  
Adresa   
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Adresa 
odberu 
odpadu 

 

Kontaktná 
osoba 

 

Mobil  



VSTUPNÝ DOTAZNÍK ZORA pre FECUPRAL spol. s. r. o.  

Okres:  
Výmera ornej 
pôdy 

 

Zameranie 
spoločnosti 

 

Očakávané 
množstvo 
dodaných 
prázdnych 
obalov (kg) – 
ročný 
priemer 

 

 
 
 
           Ďakujeme, že rešpektujete našu požiadavku na vyplnenie dotazníka. Za správnosť údajov zodpovedá 
           pôvodca odpadu.  
 
           Podrobné informácie  o systéme zberu prázdnych obalov ZORA nájdete na: http://zora.binary.sk/ 
 

 


