Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania plnenia povinností výrobcu vyhradeného výrobku.

Identifikácia osoby (výrobca pneumatík):











M-PROTEKTOR, s.r.o. Jelšová 13824/26 080 05 Prešov
konateľ spoločnosti : Monika Ondisová
kontaktná osoba : Ing. Milan Ondis
IČO: 36470449
IČ DPH SK2020013182
DIČ : 2020013182
Banka : Tatrabanka Prešov
IBAN : SK73 1100 0000 0026 472 8592
email : ondis@mprotektor.sk
Vydaná autorizácia č. 0077/PNE/INV/A/16-1.8

špecifikácia vyhradeného výrobku
použité príp. nové pneumatiky pre osobné a nákladné automobily bez ohľadu na
výrobnú značku a krajinu pôvodu.
vyhradený prúd odpadu
odpadové pneumatiky - 16 01 03 - vyzbierané v rámci spätného odberu
prostredníctvom našich distribútorov.
Tato správa podľa §29 odst. 1 písm. g) zákona o odpadoch sa týka obdobia od 1.1.
2019 do 31.12. 2019, kedy sme plnili svoje povinnosti individuálnym systémom.

1) OPIS SPÔSOBU ZABEZPEČENIA PLNENIA POVINNOSTI VÝROBCU
Spätný odber od konečného užívateľa bol a naďalej bude realizovaný bezplatne
prostredníctvom našich zberných miest . Spoločnosť má zavedený funkčný systém
odpadového hospodárstva .Prevzatie, preprava odpadových pneumatík v rámci
spätného odberu bola vykonávaná na základe písomnej objednávky od distribútora na
odvoz opotrebovaných pneumatík a to prostredníctvom našej spoločnosti. Pneumatiky
boli prevzaté z nášho zberného miesta a od iných distribútorov zo SR. Prevzaté
pneumatiky za uvedené obdobie naša spoločnosť uskladnila v určených priestoroch,
ktoré pripravila na materiálovú recykláciu R3 až R5 podľa tejto tabuľky:

Spoločnosť ako výrobca protektorovaných pneumatík doviezla do SR za rok
2019 0,77 ton pneumatík. V období od 1.1.2019 do 31.12. 2019 spoločnosť vyrobila
a uviedla na trh SR 170,95 ton protektorovaných pneumatík. V rámci individuálneho
systému bolo:
Výroba (t)

Dovoz (t) do SR

Vyzbierané (t)

Recykl. R3 až R5
(t)

Využitie R1 (t)

Využitie OP (t)

170,95

0,77

189,57

171,23

0

0

Zhodnotenie odpadových pneumatík bude aj naďalej zabezpečené
prostredníctvom partnerov, bod 2b), ktorých činnosťou je nakladanie s odpadovými
pneumatikami prednostne materiálovou recykláciou R3 príp. R5, OP a R1.
2) SPOLOČNOSTI ZABEZPEČUJÚCI PLNENIA POVINNOSTI VÝROBCU

a) Samotná spoločnosť , ktorá samostatne zabezpečuje komplexnú službu zberu
a zhodnotenia odpadových pneumatík činnosťou R3
M-PROTEKTOR s.r.o., Jelšová 26, 080 05 Prešov, Registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov,OR OS Prešov, oddiel: Sro,vl.c.12554/P
ICO 36470449
DIC 2020013182
IC DPH SK2020013182
Tel.: +421 517724 963, e-mail:mprotektor@mprotektor.sk
b) Zmluvný partner :
INPOS Slovakia, s.r.o., Hlavná 259/68, 972 11 Lazany pri Prievidzi, Registrovaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15288/R
IČO: 36 341 169
DIČ: 20 2191 9823
Tel.: +421 46 381 0652, e-mail: inpossk@inposskeu
Zmluva bola súčasťou žiadosti o autorizáciu.
3) SPÔSOB ZABEZPEČENIA A NAKLADANIA S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Spoločnosť M-PROTEKTOR s.r.o., zabezpečuje v rámci individuálného
plnenia zber opotrebovaných pneumatík ako komplexnú službu od nakládky až po
zhodnotenie opotrebovaných pneumatík činnosťou R3.
Zároveň zabezpečujeme v rámci zberu opotrebovaných pneumatík komplexnú
službu od pristavenia vozidla, naloženie a prepravu do miesta zhodnotenia .
Spoločnosť bude aj naďalej postupovať v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015
Z.z. , dodržovať stanovenú hierarchiu a program odpadového hospodárstva SR. Firma
má dostatočné vlastné prepravné prostriedky a to nákladné automobily a dodávky.

Partneri pre zhodnotenie odpadoch pneumatík sú oprávnenými osobami pre činnosti
R3 príp. OP, R1 a R5 a majú dostatočné voľné kapacity pre príjem a zhodnocovanie
pneumatík všetkých rozmerov.
4) ZBERNÉ MIESTA

Sú to právnické alebo fyzické osoby s ktorými má firma sama uzavretú zmluvu
príp. dohodu o vykonávaní spätného odberu opotrebovaných pneumatík. V uvedenom
období bola vyzbieraná časť s tohoto zberného miesta a časť zo zberných miest
spolupracujúcich firiem na území SR.
5) FINANČNÉ NÁKLADY

Celková výška finančných nákladov na zabezpečenie činnosti individuálneho
plnenia za kalendárny rok je závislá na celkovom množstve spätne odobratých
pneumatík v tonách.
Za rok 2019 bolo vyzbierané 189,57 ton a zhodnotené celkom 171,23 ton
odpadových pneumatík za 18835,30 Eur, čo predstavuje sumu 0,11 Eur/kg.
V Prešove dňa 28.6.2020

Monika Ondisová
konateľ spoločnosti
Pečitatka a podpis

