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OBECNÝ ÚRAD V STUDIENKE 
Studienka, č. 364, 908 75 

 

 
Návrh VZN 

 
                           

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STUDIENKA č. 11/2020 o spôsobe 
spätného zberu opotrebovaných pneumatík 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Spätným zberom opotrebovaných pneumatík (druh odpadu 16.01.03) sa rozumie - 
bezplatný zber opotrebovaných pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez 
podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Spätný zber 
opotrebovaných pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste 
určenom obcou. Prevádzkovateľ zberného dvora odoberie bezplatne opotrebované 
pneumatiky len od fyzických osôb, ktoré sú poplatníkmi miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Studienka. Spoločnosť ELT Management 
Company Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, Vajnorská ul. č. 171/A, DIČ: 
SK2120187223 si na základe zmluvy s obcou bude plniť povinnosti podľa § 70 ods. c) 
zákona o odpadoch, t. j. zabezpečí spätný zber opotrebovaných pneumatík.1 

 
§ 2 

Povinnosti 
 

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala 
opotrebovanou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na 
iné miesto, ak tak obec určí okrem opotrebovaných pneumatík umiestnených na kolesách 
starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo 
spracovateľovi starých vozidiel.1 

Opotrebované pneumatiky nesmú byť osadené na plechových diskoch, hliníkových 
diskoch, ráfikoch, prípadne na inom druhu osadenia, teda musia byť odovzdané iba 
opotrebované pneumatiky samotné. 

 
§ 3 

Oprávnenia 
 

Pneumatiky po tom, ako sa stali opotrebovanými pneumatikami okrem 
opotrebovaných pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla môžu občania 
s trvalým pobytom v obci Studienka odovzdať organizácii vykonávajúcej zber komunálnych 
odpadov na území obce Studienka na určenom zbernom mieste – Zberný dvor obce 
Studienka. 2 

  
 
 
 
 

1. § 70 ods. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. § 72 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. § 81 ods. 8 písm. g zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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§ 3 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva 
č. 11/2020, dňa 15.01.2020 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli v obci. 
 
 
Vysvetlivky: 
Konečným používateľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci Studienka. 
Prevádzkovateľ zberného dvora – Obec Studienka. 
 
Dôvodová správa 
 
Obec Studienka je povinná upraviť spôsob zberu odpadových pneumatík vzhľadom na 
zmenu zákona  č. 90/2017 Z. z. z 27.03.2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 
Studienka sa umožní odovzdávať odpadové pneumatiky aj na zbernom dvore, resp. inom 
mieste určenom v obci. 
 
               Ing. Boris Soukup   
                                           Starosta obce Studienka 
 
 
Lehota na pripomienkovanie 
 
Lehota na pripomienkovanie VZN je do 31.01.2020 do 12:00. Počas lehoty môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky (starosta.obce.studienka@gmail.com) alebo ústne do zápisnice na obecnom 
úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 
musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 


