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VZOR                                                                              
OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL 

 
Ohlásenie za rok .......... 
 
ORGANIZÁCIA                                                                                                                                                    PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD 

  
IČO 

               

Obchodné meno Názov 
Adresa 
Ulica 
Obec                                               PSČ 

Adresa 
Ulica 
Obec                                                PSČ 

Štatutárny orgán 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                          Fax: 
e-mail:                                            URL: 

Zodpovedná osoba 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                            
e-mail:                                              

Dátum 
 
 
                ---------------------------------------------------- 
               Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis 

Dátum 
 
 
                ----------------------------------------------------- 
               Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis 
 

 
Tabuľka 1: Materiály (v tonách za rok) získané z vysušovania starých vozidiel (odstránenia 
znečisťujúcich látok) a demontáže starých vozidiel zhodnocované v tom istom členskom štáte. 

 
 

Počet kusov spracovaných starých vozidiel (W):              
Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách  :                        

Materiály 
z vysušovania 

starých vozidiel 
a demontáže 

Opätovné 
použitie 

 
(A) 

Recyklácia 
 
 

(B1) 

Energetické 
zhodnotenie 

 
(C1) 

Celkové 
zhodnotenie 

 
(D1 = B1 + C1) 

Zneškodňovanie 
 
 

(E1) 
Batérie      
Kvapaliny (okrem 
pohonných látok)      

Olejové filtre      
Iné materiály získané 
z čistenia (okrem 
pohonných látok) 

     

Katalyzátory      
Kovové súčiastky      
Pneumatiky      
Veľké plastové časti      
Sklo      
Iné materiály získané 
z demontáže      

Spolu      
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Tabuľka 2: Materiály (v tonách za rok) získané z drvenia starých vozidiel a demontáže starých 
vozidiel zhodnocované v tom istom členskom štáte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)Vypĺňa sa len ak ide o drviace zariadenia. 
 
Tabuľka 3: Staré vozidlá a časti starých vozidiel vyvezené do iného členského štátu na ďalšie 

zhodnocovanie (v tonách za rok). 

2)Do poznámky uviesť katalógové číslo vyvezeného odpadu zo spracovania starých vozidiel a názov členského 
štátu, kde bol odpad vyvezený. 

 
Tabuľka 4: Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnotenie odpadov zo spracovania  

starých vozidiel a recyklácia (v tonách za rok), zhodnocovaných v tom istom členskom                         
štáte. 

 
Poznámky: 

 
 
 

 

 

Materiály z drvenia a z 
demontáže starých 

vozidiel 

Recyklácia 
 
 

(B2) 

Energetické 
zhodnotenie 

 
(C2) 

Celkové 
zhodnotenie 

 
(D2 = B2 + C2) 

Zneškodňovanie 
 
 

(E2) 
Železný šrot (oceľ)     

Neželezné materiály 
(hliník, zinok, olovo atď.)     

Ľahká frakcia z drvenia1)     
Iné     
Spolu     

Celková recyklácia vyvezených častí 
starých vozidiel2) 

(F 1) 

Celkové zhodnotenie vyvezených 
častí starých vozidiel2)  

(F 2) 

Celková hmotnosť vyvezených 
starých vozidiel  

   

   
   
   
   

Opätovné 
použitie 

 
(A) 

Celková 
recyklácia 

 
(B1 + B2 + F1) 

Celkové 
zhodnotenie 

 
(D1 + D2 + F2) 

Celkové  opätovné použitie 
a recyklácia  

 
(X1 = A + B1 + B2 + F1) 

Celkové  opätovné 
použitie 

a zhodnotenie 
(X2 = A+ D1 + D2 + F2) 

    
X1= 

 
X2= 

   % 
( X1 / W1 . 100 ) 

% 
(X2 / W1 . 100) 



���	�	 )1CC 4�����	 �/����� 0� ���3�
�� H�	���	 �



 

 

 

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL 

 
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok. 
ORGANIZÁCIA 
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia 
IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest. 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je 
v registri, v ktorom je zapísaná. 
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa 
URL. 
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je 
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich 
meno, priezvisko, dátum a podpis. 
Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie 
tlačiva, jej telefón a e-mail. 
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 
 
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD 
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s 
organizáciou. 
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie. 
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, 
adresa URL.  
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej 
telefón, fax, e-mail, adresa URL. 
Dátum– uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 
Počet spracovaných starých vozidiel – uvedie sa počet spracovaných starých vozidiel. 
Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách – uvedie sa hmotnosť vozidiel 
vstupujúcich do zariadenia. 
 
Poznámka: Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov. 
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