šroorr

WnočNÁspnÁvn
o PLNENí povlľNosTl nozšíneNEJzoDPoVEDNosTl výnoecu
PRE ROK 2019

v Bratislave, dňa 27.o7.2o2o

šxool luro

goYengko 3.Í.o.

sabinovská 6' 821 o2 Bratislava, Slovenská republika
lČo, 3ĺ3+z21s, lč_DPH: SK2o2o296465, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava
T +4212 48247 1OO,F +4212 48247106, vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk,

M.skoda-auto.sk

l.,

oddiel: Sro, vložka

č.4v5/B

šxooa
V súlade s $ 29 ods' 1 písm. g) zákona o odpadoch, číslo79/20157.z. (dialej aj ako ,,Zákon")
predkladá spoločnost šxooa AUTO Slovensko s.r.o.' so sídlom Sabinovská 6,821 02
Bratislava, lčo: gĺ 347 215, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sro, vložka č.4775/8 VýročnúSprávu o plnení povinností rozšírenej zodpovednosti
výrobcu.

ldentifikácia osoby:

šxooa AUTO Slovensko

s.r.o.'

so sídlom Sabinovská 6,821 02 Bratislava

konajúca: lng. Jaroslav Hercog, konatel'a lng. Lenka Handlíková, konateI'

!go: gĺ 347 215,DlČ:2o2o296465, lČ optl: sK2o2o296465
kontaktná osoba: Mgr. lng. Peter Mišák, právnik, telefón: 02/48 247115, mobil:
+421 9O4 7O1 317 , e-mail: peter.misak@skoda-auto.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

šxool ltľo

l,

oddiel: Sro, vloŽka č.4775/8,

slovensko s.Í.o'

Sabinovská 6,821 02 Bratislava, slovenská republika

lČo, 3ĺ3ĺzzĺ5,lč-opH, sxzozoz96465, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava
T

+421248247

1OO,F +4212 48247 106, vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk,

www.skoda-auto.sk

l.,

oddiel: sro, vložka č.4775/8

SKOElA
1.

Staré vozidlá

čísloautorizácie: oos3/sv/lNv/Áŕ.6-1.8, dátum vydania autorizácie,:28.06.2016

o
o

počet noých vozidiel kategórie M1 uvedených na trh v roku 2019,:20.211ks
počet spracovaných vozidiel za rok 2019; 7.383 ks

Zber a sPracovanie staých vozidiel:

Zber staých vozidiel prebieha v súlade so Zákonom prostredníctvom osôb autorizovaných
spracovaniu staých vozidiel a ich zmluvných partnerov vykonávajúcich zber staých vozidiel.

ku

Konečný užívatel' môže odovzdat kompletné staré vozidlo bezplatne priamo na miestach zberu.
Konečnémuužívatel'ovinevzniknú s odovzdaním vozidla žiadne náklady ani v prípade, ked'si objedná
mobilný zvoz starého vozidla u zmluvného partnera do vzdialenosti 50 km od autorizovaného
spracovatelského zariadenia.
Naša zberná siet je pre konečného používatel'a starého vozidla optimálne dostupná
s ustanovením $ 61 ods.1 písm. d|Zákona.

a

je v súlade

staých vozidiel bude zabezpečená našimizmluvnými partnermi, t.zn. osobami autorizovanými
na spracovanie staých vozidiel a/alebo ich zmluvnými partnermivykonávajúcimi zber staých vozidiel
do jednotliých prevádzok spracovania staých vozidiel.
Preprava

Spracovanie starých vozidiel prebieha v súlade so Zákonom u zmluvných partnerov, ktorí sú držitelmi
autorizácie na spracovanie staých vozidiel.
Spracovanie starých vozidiel prebieha nasledujúcim spôsobom: po vypustení prevádzkoých kvapalín
a odstránení nebezpečných súčastídochádza k selektívnej demontáži jednotliých dielov a triedeniu
podl'a materiálového zloženia, prípadne je staré vozidlo spracované na velkokapacitnom drtiči
(schredri). S ohlädom na priemerný vek spracovávaných staých vozidiel je len minimum dielov
ponúkaných k opätovnémupouŽitiu.

Všetci zmluvní partneri sa zaviazali spracovávat vozidla tak, aby bola dosiahnutá najmenej recyklačná
úroveň požadovaná zákonom'
Celková kapacita spracovania staých vozidiel, ktorá môže byt zmluvnými partnermi zabezpečená
predstavuje najmenej cca37 tis. staých vozidiel ročne a v prípade potreby môže byt naýšená.

2. odpadové pneumatiky
čísloautorizácie: oo7glPNE/lNV/A/16-1.8, dátum vydania autorizácie: 30.06.2016

o
o

počet noých pneumatík uvedených na trh v roku 2019: 2o9,8 ton
počet spracovaných odpadových pneumatík v roku 2019:244,49ton

šKoDA Auro sbvensko

s.r.o.

sabinovská 6' 821 02 Bratislava, slovenská republika
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šrooa
Zber a spracovanie odpadoých pneumatk:
Spätný zber odpadoých pneumatík prebieha v súlade so Zákonom prostredníctvom miest spätného
zberu zriadený najmä v rámci autorizovanej sieti predajcova servisovznačt<y ŠxooAna Slovensku, kde
môže konečný používatel' od padové pneu mati ky bezplatne odovzdat'
Spracovanie odpadoých pneumatík prebieha v súlade so Zákonom v spoločnosti RPG Recycling s.r.o.,
so sĺdlom Vazová 2143,688 01 Uherslcý Brod, česká republika, lčo: 29 235171 ( d'alej aj ako ,,RPG'),
ktorá sa na zber, zvoza následné materiálové využitie pneumatík dlhoročne špecializuje'
Spracovanie odpadoých pneumatík prebieha na recyklačnej linke ELDAN Esooo, ktorá zabezpečuje
nielen vysokú čistotu produkovaných komodít, ale najmä efektívnu ýkonnost spracovania pneumatík,
čímje nadštandardne zabezpečená kapacita pre ĺch spracovanie. Táto linka disponuje ýrobnou
kapacitou cca 25 ooo ton pneumatík zarok,tj. množstvu zodpovedajúcemu pribliŽne 3 ooo 00o kusov
pneumatík z osobných automobilov. Denná spotreba pneumatík na vstupe predstavuje približne 1oo
ton, ktoré predstavujú 68 ton granulátu, 17 ton chemlonu a 15 ton drôtov.

PryŽoý granulát, ktoý je primárnym produktom ýroby, je z cca 907o spracovávaný na územíČeskej
republiky avyužívasa k ýrobe rôznych druhov ýrobkov, napr. obrubníky, kanálové vpusti, tlmiace
dosky, detské ihriská, bokovnice, gumo asfaltové zmesi a mnoho d'alšíchdruhov výrobkov.
Textilné vlákno vzniká ako sekundárny produkt pri recyklácii odpadoých pneumatík a využitie našlo v
jazdiarňach a koňských stajniach, ale taktiež aj ako palivo.

ocel'oý kord

sa ako druhotná surovina vracia do hutného priemyslu.

3. ostatné výrobky

s ukončenou životnostou

Nakladanie s ostatnými ýrobkami s ukončenou životnostou, ktoré sú definované zákonom
o odpadoch je zabezpečenéprostredníctvom spolupráce s autorizovanými organizáciami
zodpovednosti ýrobcov ( oZV).

4,

lnformovanie verejnosti

Spoločnost šroon AUTO Slovensko s.r.o. si plní svoje povinnosti v zmysle $ 7 vyhlášky č.373/2015
7.z. ozodpovednosti ýrobcov vyhradených ýrobkov a o nakladaní s odpadom a to prostredníctvom
oznamu na svojom webe: http://www.skoda-auto.sl<,/o-nas/rozsirena-zodpovednost-vyrobcu
a kvartálne kombináciou oznamu v tlači s lokálnou pôsobnostou v lokalite pôsobenia povinnej osoby
a propagačnou aktivitou so zameraním na konečného pouŽívatel'a realizovanou napr. počas autosalónu
v Bratislave (propagačné letáky rozdávané návštevníkom autosalónu, návštevnost je okolo 2oo.ooo
osôb) a v Nitre (propagačnéletáky rozdávané návštevníkom autosalónu, návštevnost je okolo 15o.ooo
osôb) a propagačnou aktivitou realizovanou zverejnením článku v šxooa Magazíne (vydávaný 2x do
roka v počte vŕtlačkovcca 50.ooo ks / 1 vydanie ) a informáciami zasielanými prostriedkami
elektronickej komunikácie.
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5. Náklady
Náklady na spracovanie sú stanovené na základe zmluvy medzi nami
Náklady vynaložené na propagačné a vzdelávacie aktivity sú vo

a

jednotliými spracovatelmi

ýške 15 tis € ročne.

S úctou

Mgr.

Mi

šKODA AUTO Slovensko
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