
podľa § 30 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a na základe Zmluvy

o plnení vyhradených povinností účinnej dňom 21.05.2010

výrobcovi obalov

LUSJA, s.r.o.
IČO: 36766372

Adresa Číslo certifikátu

Textilná   23, Ružomberok 01784

Výrobca obalov zabezpečuje prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

Ing. Vladimír Šinák

V Bratislave dňa 04.10.2022 predseda predstavenstva NATUR-PACK, a.s.



podľa § 30 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a na základe Zmluvy

o plnení vyhradených povinností účinnej dňom 11.04.2017

výrobcovi neobalových výrobkov

LUSJA, s.r.o.
IČO: 36766372

Adresa Číslo certifikátu

Textilná   23, Ružomberok 01784

Výrobca neobalových výrobkov zabezpečuje prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania

s odpadmi z neobalových výrobkov plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z neobalových výrobkov uvedených na trh

v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

Ing. Vladimír Šinák

V Bratislave dňa 04.10.2022 predseda predstavenstva NATUR-PACK, a.s.



podľa § 30 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a na základe Zmluvy

o plnení vyhradených povinností účinnej dňom 31.03.2011

výrobcovi elektrozariadení

LUSJA, s.r.o.
IČO: 36766372

Adresa Číslo certifikátu

Textilná   23, Ružomberok 00198

Výrobca elektrozariadení zabezpečuje prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania

s odpadmi z elektrozariadení plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z elektrozariadení uvedených na trh

v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

Ing. Vladimír Šinák

V Bratislave dňa 04.10.2022 predseda predstavenstva NATUR-PACK, a.s.



podľa § 30 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a na základe Zmluvy

o plnení vyhradených povinností účinnej dňom 04.02.2014

výrobcovi batérií a akumulátorov

LUSJA, s.r.o.
IČO: 36766372

Adresa Číslo certifikátu

Textilná   23, Ružomberok 00014

Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania

s použitými prenosnými batériami a akumulátormi plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom uvedeným

na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

Ing. Vladimír Šinák

V Bratislave dňa 04.10.2022 predseda predstavenstva NATUR-PACK, a.s.


