
Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O PNEUMATIKÁCH A NAKLADANÍ 

S  ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI 

Vypĺňa výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne.  Za výrobcu pneumatík, 

ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov 

pre pneumatiky (ďalej len „OZV pre pneumatiky“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre pneumatiky. OZV 

pre pneumatiky vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.  

Ohlásenie za rok– uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o pneumatikách a odpadových 

pneumatikách. 

 

Výrobca pneumatík/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky  

 

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne 

/ OZV pre pneumatiky; ak má výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / 

OZV pre pneumatiky IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest. 

 

Obchodné meno/Názov – uvedie sa obchodné meno výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené 

povinnosti individuálne (právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa) tak, ako je zapísaná 

v príslušnom registri  / názov OZV pre pneumatiky (právnickej osoby). 

 

Adresa - uvedie sa presná a úplná adresa výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti 

individuálne alebo OZV pre pneumatiky  

 

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail,  osoby, člena štatutárneho orgánu 

oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú 

viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa 

uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis. 

 

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie 

tlačiva, jej telefón a e-mail. 

 

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti 

individuálne / OZV pre pneumatiky. 

 

Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu 

pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / číslo autorizácie na činnosť organizácie 

zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.  

 

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 

 

TABUĽKA č. 1 

 

Stĺpec A (Výroba) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej 

republiky. 

 

Stĺpec B (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky 

z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo doviezol z iného ako členského štátu na trh 

Slovenskej republiky.  



 

 

Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík z cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej 

republiky do iného členského štátu alebo vývoz pneumatík z územia Slovenskej republiky do iného 

ako členského štátu na účel ich distribúcie, spotreby alebo použitia bez potreby jej predchádzajúcej 

úpravy či prípravy. 

 

Stĺpec T (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť všetkých pneumatík, uvedených na trh Slovenskej 

republiky. Vzorec Stĺpec T = Stĺpec A (Výroba) + Stĺpec B (Dovoz) - Stĺpec C (Vývoz). 

 

TABUĽKA č. 2 

 

Stĺpec D (Zber) - uvedie sa množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík v tonách. 

 

Zhodnotenie - – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnotených odpadových pneumatík. 

 

Stĺpec E (Materiálové) -  uvedie sa hmotnosť materiálovo zhodnotených odpadových pneumatík na 

území Slovenskej republiky činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, okrem recyklácie podľa 

prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na 

opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona. 

 

Stĺpec F (Energetické) - uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadových na území 

Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.  

 

Stĺpec G (Iné) - uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadových pneumatík, zhodnotených na území 

Slovenskej republiky inou činnosťou ako R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, 

odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 

3 ods. 10 zákona. 

 

Stĺpec H (Recyklácia a príprava na opätovné použitie) -  uvedie sa hmotnosť recyklovaných 

a opätovne použitých odpadových pneumatík. 

 

Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) - uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti 

zhodnotených odpadových pneumatík (stĺpce E + F + G) a celkovej hmotnosti vyzbieraných 

odpadových pneumatík (stĺpec D).  Vzorec Stĺpec Z = (Stĺpec E + Stĺpec F + Stĺpec G) / Stĺpec D x 

100. 

 

Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) -  uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti 

recyklovaných a opätovne použitých odpadových pneumatík uvedeného (stĺpec H)  a celkovej 

hmotnosti vyzbieraných odpadových pneumatík (stĺpec D).  Vzorec Stĺpec R = Stĺpec H  / Stĺpec D x 

100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


