Dobrý deň,
stretávame sa s otázkami, či ak obec / mesto zbiera pneumatiky, či si ich
váhu môže započítať do vytriedených zložiek odpadu. Pre odpoveď sme
kontaktovali experta, pána Galloviča z firmy EPA:

Obec je v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 zodpovedná za
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce.
Ustanovenie § 81 ods. 2 stanovuje, že komunálne odpady,
vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov
sa podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č. 365/2015 Z.z.)
zaraďujú do skupiny 20. Ak sa pozrieme v Katalógu odpadov
na skupinu odpadov číslo 20 = Komunálne odpady zistíme,
že tam opotrebované (odpadové) pneumatiky nenájdeme a
z toho vyplýva, že to nie je komunálny odpad. Uvedené
odpadové pneumatiky sú v Katalógu odpadov zaradené pod
číslom 160103.
Nakoľko odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom tak za
nakladanie s nimi nezodpovedá obec a ustanovenie § 72 jednoznačne
ustanovenie zodpovednosť na konečného užívateľa = aj občan.
Ak zhrnieme vyššie uvedené tak obce a mestá jednak za nakladanie s
uvedeným odpadom = odpadové pneumatiky nezodpovedajú a ani ho
neuvádzajú vo svojej evidencii, napriek tomu, že by umožnili občanovi ich
odovzdať na zbernom dvore alebo inom mieste. Ak obce a mestá umožnia
občanovi odpadové pneumatiky odovzdať na zbernom dvore alebo inom
mieste musí to byť len na základe zmluvy s OZV pre pneumatiky alebo
výrobcom pneumatík a množstvá takto zozbieraných odpadových pneumatík
vykazuje OZV alebo výrobca.
Obce a mestá pri uložení zmesového komunálneho odpadu na skládku
odpadov sú povinné platiť poplatok, ktorý sa odvíja = vypočíta podľa úrovne
vytriedenia. Do výpočtu úrovne vytriedenia vstupuje jednak celkové množstvo
vyprodukovaných komunálnych odpadov a jednak množstvo vytriedených
zložiek komunálnych odpadov. Stále ale hovoríme o komunálnych odpadoch a
odpadová pneumatika ním nie je. Ako pomôcka pre identifikáciu zložiek
komunálnych odpadov, ktoré je možné započítať do výpočtu slúži aj príloha č.
1 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v ktorej sa
odpadové pneumatiky nenachádzajú.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že odpadové pneumatiky do vytriedených
zložiek nemožno započítať. Ďalej by sme opäť radi apelovali na obce a
mestá, aby pneumatiky na miestach zberu pred odvozom skontrolovali, či
nie sú silne znečistené alebo či medzi nimi nie je iný odpad. Upozorňujeme,
že spracovateľ môže také pneumatiky odmietnuť prevziať.
S pozdravom, Vaša Eltma

