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DODATOK č. 1 

k VZN č.  1/2020  

o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Krškany  

 

§ 1 

Predmet dodatku 

 

1) Predmetom tohto dodatku je určenie zberného miesta na ukladanie pneumatík 

v obci Krškany a podmienky zberu.  

Obec Krškany určuje, že zberným miestom na ukladanie pneumatík v obci je 

„Zberné miesto Jakubie“ miestna časť Veľké Krškany. 

 

2) Zber pneumatík bude na základe zmluvy zabezpečovať autorizovaná 

organizácia  zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková  spoločnosťou s ručením 

obmedzeným ELT Management Company Slovakia (ELTMA), ktorá zabezpečuje 

pre tretiu osobu na základe zmluvy zber a likvidáciu odpadových pneumatík. 

 

3) Zber odpadových pneumatík bude vykonávaný priebežne počas roka na „Zbernom 

mieste Jakubie“ miestna časť Veľké Krškany,  GPS súradnice:      

 

ETRS89:  48 ̊ 13̍ 02.46 ̎                  S-JTSK: Y = 456490.15  

                18 ̊ 40̍ 51.41 ̎                                   X = 1283306.09 

Nadmorská výška, výškový systém BpV  V = 167.92 m 

 

4) 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.krskany.sk, 

rozhlasom, sms-správami a mailom jednotlivým občanom. 

5) Pneumatiky je zakázané ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov 

alebo ukladať vedľa nich  na verejné priestranstvá obce. 

6) Občania môžu odpadové pneumatiky bezplatne odovzdať distribútorom 

prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach pneumatík. 

 



 

7) Vybavenie a zabezpečenie:                                                            

Obec Krškany ako prevádzkovateľ zberného miesta kolektívneho systému ELTMA 

potvrdzuje, že odobraté pneumatiky sa budú po celú dobu až do odovzdania 

spracovateľovi chrániť pred odcudzením alebo znehodnotením. Prevádzkovateľ 

označí zberné miesto nápisom dodaným Eltmou, ktorý bude upozorňovať na 

vykonávanie spätného zberu pneumatík, a to viditeľne a čitateľne na mieste 

prístupnom konečnému používateľovi 

  

V Krškanoch, dňa 02.09.2020 

 

 

 

                                                                                       Ing. Peter Kováčik 

                                                                                           starosta obce 


