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Dokument bol schválený členskou schôdzou KC 

OBALY, družstvo dňa:   

  

   

 30.11.2020  

Relevantné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.   

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „Zákon o odpadoch“):   

   

§ 28 ods. 5 písm. f)   

§ 31 ods. 12 písm. a)  

§ 31 ods. 12 písm. c)   

  

Relevantné ustanovenia stanov KC OBALY, 

družstvo:   

čl. II. bod 2 písm. p)   

čl. X. bod 2 písm. n)   

    

  

  



MECHANIZMUS ZLOSOVANIA  

  

1. Dátum, čas a miesto zlosovania nezazmluvnených obcí určuje predstavenstvo koordinačného centra 

KC OBALY, družstvo (ďalej len „KC“).  

2. Pozvánku na zlosovanie nezazmluvnených obcí (ďalej len „Pozvánka“) zasiela všetkým organizáciám 

zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou autorizáciou podľa Zákona o odpadoch (ďalej len 

„OZV“) riaditeľ KC na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve s KC, a v prípade, ak OZV nemá uzavretú 

takúto zmluvu, tak na e-mailovú adresu, ktorú má OZV zverejnenú na svojom webovom sídle, 

spravidla aspoň 7 dní vopred spoločne:  

a) so zoznamom nezazmluvnených obcí známych KC ku dňu zaslania Pozvánky,  

b) so znením tohto mechanizmu zlosovania.  

3. Pozvánka obsahuje aspoň dátum, miesto a čas zlosovania. Pozvánku podpisuje  buď riaditeľ KC alebo 

členovia predstavenstva KC v súlade so zápisom KC v obchodnom registri.  

4. Každá OZV je povinná si pre účely zlosovania vypočítať aktuálny trhový podiel OZV a počet 

obyvateľov v ňou zazmluvnených obciach.  

5. Priebehu zlosovania má právo zúčastniť sa každá OZV.  

6. Do zlosovania budú zahrnuté iba tie obce, ktoré koordinačné centrum KC Obaly, družstvo (ďalej len 

„KC“) v zmysle § 31 ods. 12 písm. a) Zákona o odpadoch o zlosovanie požiadajú a pri ktorých žiadna 

OZV neoznámi KC pred začatím zlosovania podľa bodu 9., že takúto obec zazmluvnila.    

7. Zlosovanie vedie predseda, ktorým je riaditeľ KC; ak riaditeľ KC nie je ustanovený alebo ak sa 

zlosovania nemohol zúčastniť, funkciou predsedu zlosovania poverí  predstavenstvo KC inú osobu 

(ďalej len „predseda“).  

8. Pred začatím zlosovania sa každý účastník zapíše do listiny prítomných. Predseda určí dvoch 

overovateľov zápisnice a zapisovateľa.   

9. Do zlosovacieho koša vloží predseda zlosovacie lístky (len jeden zlosovací lístok samostatne pre každú 

nezazmluvnenú obec), zložené tak, aby nebol čitateľný text na zlosovacom lístku. Každý zlosovací 

lístok obsahuje:  

a) názov obce,  

b) počet obyvateľov obce podľa posledne známeho údaja zverejneného Štatistickým úradom SR, c) 

okres a kraj, v ktorom sa obec nachádza.  

10. Prvé kolo zlosovania:  

(I) Predseda vyzve všetky zúčastnené OZV aby oznámili, či majú záujem zúčastniť sa prvého kola 

zlosovania.  

(II) Zástupcovia všetkých OZV, ktoré podľa ods. (I) tohto bodu  prejavili záujem zúčastniť sa prvého 

kola zlosovania sa dohodnú na poradí, v akom pristúpia jednotlivé OZV k zlosovaniu.   

(III) Postupne zástupca každej z OZV, ktorá podľa ods. (I) tohto bodu  prejavila záujem zúčastniť sa 

prvého kola zlosovania v poradí podľa ods. (II) tohto bodu,  si z koša vytiahne zlosovací lístok a 

oboznámi prítomných s údajmi o obci na zlosovacom lístku, ktorá bola tejto OZV takto 

prilosovaná. Po prilosovaní každej jednotlivej obci má daná OZV, ktorej bola obec prilosovaná, 

právo priamo počas prvého kola zlosovania vyhlásiť, že ďalšieho zlosovania v prvom kole sa 

nezúčastní  

(IV) Postup podľa ods. (III) tohto bodu   sa opakuje, až kým nebude zlosovací kôš obsahovať žiaden 

zlosovací lístok alebo až kým všetky OZV, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa prvého kola 

zlosovania nevyhlásia podľa ods. (III) tohto bodu, že ďalšieho zlosovania v prvom kole sa 

nezúčastnia.  

(V) Po prilosovaní každej jednotlivej obci má daná OZV, ktorej bola obec prilosovaná, právo priamo 

počas prvého kola zlosovania prilosovanú obec odmietnuť a vrátiť späť do zlosovania v prvom 

kole v prípade, ak táto OZV vyhodnotí, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach 

vrátane prilosovanej obci by bol väčší oproti  trhovému podielu tejto OZV.   

11. Druhé kolo zlosovania sa uskutoční sa len vtedy, ak po prvom kole zlosovania podľa bodu 10. zostala 

aspoň jedna nezazmluvnená obec.  



12. Do druhého kola zlosovania sú zaradené všetky OZV, vrátane tých, ktoré nezabezpečili prítomnosť 

svojho zástupcu na zlosovaní (ďalej len „Neprítomná OZV“).  

13. Priebeh druhého kola zlosovania v prípade, ak počet nezazmluvnených obcí v druhom kole 

zlosovania je menší ako počet OZV:  

(I) Poradie OZV, v akom sa zúčastnia zlosovania v druhom kole, sa určí žrebom.  

(II) Počet zlosovacích lístkov doplní predseda o prázdne zlosovacie lístky (nerozoznateľné od 

lístkov s identifikačnými údajmi nezazmluvnených obcí) tak, aby ich počet reflektoval počet 

OZV tj. každá OZV si zo zlosovacieho koša vytiahne rovnaký počet zlosovacích lístkov).  

(III) Postupne zástupca každej z OZV, v poradí podľa ods. (I) tohto bodu  si z koša vytiahne 

zlosovací lístok a oboznámi prítomných s údajmi o obci na zlosovacom lístku, ktorá bola tejto 

OZV takto prilosovaná alebo predloží predsedovi vytiahnutý prázdny zlosovací lístok; v 

prípade Neprítomnej OZV ťahá z koša zlosovací lístok za Neprítomnú OZV predseda.  

(IV) Postup podľa ods. (III) tohto bodu   sa opakuje, až kým nebude zlosovací kôš obsahovať žiaden 

zlosovací lístok alebo až kým všetky OZV neuplatnia svoje právo prilosovanú obec odmietnuť 

podľa ods. (V) tohto bodu.  

(V) Po prilosovaní každej jednotlivej obci má daná OZV, ktorej bola obec prilosovaná, právo 

priamo počas druhého kola zlosovania prilosovanú obec odmietnuť a vrátiť späť do zlosovania 

v druhom kole v prípade, ak táto OZV vyhodnotí, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných 

obciach vrátane prilosovanej obci by bol väčší oproti  trhovému podielu tejto OZV. Právo 

podľa tohto odseku nemá Neprítomná OZV.  

14. Priebeh druhého kola zlosovania v prípade, ak počet nezazmluvnených obcí v druhom kole 

zlosovania je väčší ako počet OZV:  

(I) Poradie OZV, v akom sa zúčastnia zlosovania v druhom kole, sa určí žrebom.  

(II) Postupne zástupca každej z OZV, v poradí podľa ods. (I) tohto bodu  si z koša vytiahne 

zlosovací lístok a oboznámi prítomných s údajmi o obci na zlosovacom lístku, ktorá bola tejto 

OZV takto prilosovaná. Neprítomnej OZV ťahá z koša zlosovací lístok za Neprítomnú OZV 

predseda.  

(III) Postup podľa ods. (II) tohto bodu   sa opakuje, až kým nebude zlosovací kôš obsahovať žiaden 

zlosovací lístok alebo až kým všetky OZV neuplatnia svoje právo prilosovanú obec odmietnuť 

podľa ods. (IV) tohto bodu.  

(IV) Po prilosovaní každej jednotlivej obci má daná OZV, ktorej bola obec prilosovaná, právo 

priamo počas druhého kola zlosovania prilosovanú obec odmietnuť a vrátiť späť do zlosovania 

v druhom kole v prípade, ak táto OZV vyhodnotí, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných 

obciach vrátane prilosovanej obci by bol väčší oproti  trhovému podielu tejto  OZV. Právo 

podľa tohto odseku nemá Neprítomná OZV.  

15. V prípade, ak po druhom kole zlosovania podľa bodu 13. alebo 14. zostane voľná aspoň jedna 

nezazmluvnená obec (t.j. aspoň jedna obec, ktorá nebola prilosovaná žiadnej OZV), oznámi KC túto 

skutočnosť Ministerstvu životného prostredia SR s požiadavkou, aby určilo spôsob pridelenia OZV 

tejto obci/ obciam.   

16. OZV je povinná prilosovanú obec/obce osloviť zo žiadosťou o uzatvorenie zmluvy do 10 dní od 

konania zlosovania a poskytnúť KC bezodkladne informáciu o uzatvorení zmluvného vzťahu s obcou, 

najneskôr však do 30 dní od konania zlosovania.   

17. Zápisnicu o priebehu a výsledkoch zlosovania podpisuje predseda, zapisovateľ a overujú svojimi 

podpismi dvaja overovatelia zápisnice. Zápisnica a  listina prítomných sa vyhotoví v dvoch 

rovnopisoch. Archivovať sa bude aspoň päť rokov.    . 

18. KC v lehote do (5 piatich) pracovných dní informuje príslušné obce, aká OZV im bola prilosovaná.  

19. Tento mechanizmus je účinný od 01.01.2021.  

  


