Obec Hodejov , v súlade s § 11 ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Vydáva

Návrh

Dodatok č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi v obci Hodejov .

Obecné zastupiteľstvo v Hodejove v zmysle § 4 ods. 3 písmeno p) a § 6 ods. 1 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :

Dopĺňa sa do Článku 1 Všeobecné ustanovenia
- odpadové pneumatiky
Dopĺňa sa do Článku 2 Základné pojmy
31. Odpadové pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov nepatria do komunálneho odpadu, ani v prípade, že
pochádzajú od občana. Povinnosťou konečného používateľa pneumatík je preto odovzdať
použité pneumatiky distribútorom pneumatík.
Dopĺňa sa ustanovenie § 18 Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu
v nasledujúcom znení: § 18 Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu
a spätného zberu pneumatík:
7) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj
bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore v obci.
8) Pneumatika na účely tohto nariadenia je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové
vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického
kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
9) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené
studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
10) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
11) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) na
zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
12) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom
alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v
rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako
súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja.
13) zabezpečenie zberu odpadových pneumatík nie je zahrnuté do miestneho poplatku za
zmesový komunálny odpad. Náklady na ich zber, prepravu a zhodnocovanie znáša
výrobca, resp. tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
14) Obec Hodejov má podpísanú zmluvu s OZV Pneu, s.r.o., Prievidza, IČO: 51 696 44,
ktorá zabezpečuje pre tretiu osobu na základe zmluvy zber a likvidáciu odpadových
pneumatík.
15) Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere odpadových pneumatík vopred
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce,
t.j. na webovom sídle obce www.hodejov.sk rozhlasom.
16) Vybavenie a zabezpečenie: Obec Hodejov vyhlasuje , že odobraté pneumatiky sa
budú po celú dobu až do odovzdania spracovateľovi chrániť pred odcudzením alebo
znehodnotením, a to tak, že budú zhromažďované za oplotením obecného dvora
17) Zber odpadových pneumatík je vykonávaný dvakrát ročne v jarnom a jesennom
období na zbernom mieste v obci.
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