
                                                                 

ZMLUVA S KOORDINAČNÝM CENTROM Č. [.......]/OZV 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
uzavretá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a § 269 ods. 2  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník  v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“) 
 
 
medzi: 
 
Členom koordinačného centra: 

Obchodné meno: [................] 
IČO: [................] 
DIČ: [................] 
IČ DPH: 
Sídlo: 

[................] 
[................] 

IBAN: 
Zapísaná: 

[................] 
[..:..............] 

Konajúca: 
  

[................], funkcia   
(ďalej len „Člen KC“) 
 

a 
 
Koordinačným centrom 

 

Obchodné meno: KC OBALY, družstvo 
IČO: 50 647 008 
DIČ: 
IČ DPH: 

2120424515   
SK2120424515  

Sídlo: Bohrova 1194/1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka  
IBAN: 
Zapísaná: 
Konajúca: 

SK67 0200 0000 0037 7266 1451 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Dr, vl.č.: 709/B 
[................], funkcia   
[................], funkcia   

 (ďalej len „KC“ alebo „Koordinačné centrum“) 
 
Člen KC a Koordinačné centrum spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a ktorýkoľvek z nich ďalej len 
„Zmluvná strana“. 
 
 
 
 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1. KC plní funkciu koordinačného centra pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov v zmysle § 31 a 31a Zákona o odpadoch pre všetky organizácie zodpovednosti 
výrobcov pre obaly (ktorákoľvek z nich ďalej len „OZV“). 

1.2. Koordinačné centrum je postavené na princípoch otvorenosti, transparentnosti a princípu 
rovnakého zaobchádzania so všetkými OZV. Princípy, na ktorých je Koordinačné centrum postavené, 
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bude Koordinačné centrum uplatňovať rovnako a bez obmedzenia voči všetkým členom 
Koordinačného centra, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zároveň členovia družstva. 

1.3. Člen KC je OZV, ktorému bola udelená autorizácia Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len 
„Ministerstvo“) na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. 

1.4. Člen KC je povinný podľa § 28 ods. 4 písm. f) Zákona o odpadoch uzatvoriť zmluvu s Koordinačným 
centrom a plniť povinnosti z nej vyplývajúce. 

1.5. S poukazom na skutočnosti uvedené v tomto článku Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu. 
 
 
II. PREDMET ZMLUVY 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s pôsobením KC 

ako koordinačného centra pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov v zmysle § 31 a 31a Zákona o odpadoch a úprava vzájomných vzťahov Člena KC 
a Koordinačného centra. 

2.2. KC sa touto Zmluvou zaväzuje Členovi KC plniť preňho funkciu koordinačného centra pre vyhradené 
prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle § 31 a 31a Zákona o odpadoch 
a Člen KC sa touto Zmluvou zaväzuje Koordinačnému centru plniť si svoje povinnosti jemu z tejto 
Zmluvy vyplývajúce, najmä avšak nielen zaplatiť KC dohodnutú odplatu spôsobom a vo výške 
určenej v tejto Zmluve. 

 
 
III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
3.1. Člen KC je povinný: 

a) predkladať Koordinačnému centru aspoň formou e-mailu nasledovné písomné hlásenia: 
aa)  hlásenie o množstve obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej 

republike ním zastúpenými výrobcami za kalendárny rok najneskôr do 28.02. nasledujúceho 
kalendárneho roka s výnimkou hlásenia za kalendárny rok predchádzajúci roku uzavretia 
Zmluvy (ak je to aplikovateľné na Člena KC ), ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,  pričom 
obsah a forma týchto hlásení sa musí zhodovať s tými, ktoré Člen KC zasiela na Ministerstvo. 
V prípade, ak dôjde k zmene takto nahlásených údajov, Člen KC je povinný túto zmenu 
nahlásiť Koordinačnému centru spoločne s nahlásením tejto zmeny Ministerstvu, 

ab)  hlásenie o množstve vyzbieraného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov za 
kalendárny rok najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou hlásenia 
za kalendárny rok predchádzajúci roku uzavretia Zmluvy (ak je to aplikovateľné na Člena KC), 
ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom obsah a forma týchto hlásení sa musí zhodovať 
s tými, ktoré Člen KC zaslal na Ministerstvo. V prípade, ak dôjde k zmene takto nahlásených 
údajov, Člen KC je povinný túto zmenu nahlásiť Koordinačnému centru spoločne 
s nahlásením tejto zmeny Ministerstvu, 

ac)  hlásenie o aktuálnom celkovom plošnom pokrytí územia Slovenskej republiky (zoznam obcí, 
s ktorými má Člen KC uzavreté zmluvy s obcami podľa § 81 ods. 22 Zákona o odpadoch) na 
príslušný kalendárny rok najneskôr do 31.01. príslušného kalendárneho roka a  raz 
štvrťročne, najneskôr do 20 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka hlásenie 
o každej zmene v takomto zozname. Hlásenie podľa tohto písmena o zazmluvnených 
obciach bude vo formáte .xls a  vo vzťahu ku každej obci v rozsahu: názov obce, IČO (IČO len 
vo formáte textu), počet obyvateľov obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka 
podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Hlásenie 
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o zazmluvnených obciach v stave ku dňu 01.01. kalendárneho roka uzavretia Zmluvy tvorí 
Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, 

ad)  do 31. októbra kalendárneho roka údaje potrebné pre výpočet svojho trhového podielu,  a 

to vo formáte .xls a  vo vzťahu ku každému výrobcovi v rozsahu: obchodné meno (názov) 

výrobcu, IČO (IČO len vo formáte textu ) v rozdelení na 

1. zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné 

údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh 

jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január 

až september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december, 

2. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s Členom KC zmluvu o plnení 

vyhradených povinností, s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka a údaje o ich 

množstvách výrobkov uvedených na trh podľa prvého bodu, 

3. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených 
povinností s Členom KC pre nasledujúci kalendárny rok a údaje o ich množstvách 
výrobkov podľa prvého bodu. 

Porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tohto písmena a) zo strany Člena KC je považované za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy, 

b) uvádzať v hláseniach podľa predchádzajúceho písmena správne, úplné a pravdivé údaje, 
c) zabezpečiť, aby akékoľvek údaje, ktoré nahlasuje Koordinačnému centru podľa tejto Zmluvy 

a Zákona o odpadoch zodpovedali údajom, ktoré nahlasuje Ministerstvu na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej len „VZP“), 

d) ohlasovať KC každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho zo 
zmluvného vzťahu s Členom KC v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní, 

e) podriadiť sa rozhodnutiu KC, ktoré je v súlade s touto Zmluvou, VZP, schválenými mechanizmami 
KC,  internými záväznými dokumentmi KC vydanými podľa tejto Zmluvy a/alebo podľa stanov KC 
a to ohľadne všetkých otázok spadajúcich do kompetencie KC, 

f) dodržiavať mechanizmy a interné záväzné dokumenty KC schválené Koordinačným centrom, 
ktoré nie sú v rozpore s VZP ani s touto Zmluvou a s ktorými bol Člen KC preukázateľne 
oboznámený. Porušenie povinnosti podľa tohto písmena zo strany Člena KC je považované za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy, 

g) plniť voči KC ďalšie povinnosti uložené Členovi KC Zákonom o odpadoch a/alebo touto Zmluvou. 
3.2. KC je povinné: 

a) spravovať a riadiť koordinačné centrum, zabezpečiť riadne fungovanie koordinačného centra 
v súlade s internými záväznými dokumentmi a mechanizmami schvaľovanými členskou schôdzou 
KC, so Zákonom o odpadoch a s touto Zmluvou, 

b) vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov a držiteľov odpadov z obalov a 
odpadov z neobalových výrobkov (ďalej len „Klientska linka“), 

c) na základe údajov od OZV a obcí evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia 
Slovenskej republiky systémami združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu z obalov 
a odpadu z neobalových výrobkov s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto 
systémov  a na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena k) tohto bodu, ktorá OZV zabezpečí 
odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu 
odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so 
žiadnou OZV (ďalej len „Nezazmluvnená obec“), 

d) prijímať informácie o nezabezpečení odvozu vrátane prerušenia kontinuity odvozu oddelene 
zbieraného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov z miest ich zberu určených v 



 

Zmluva s koordinačným centrom č. [................]/OZV medzi [................]a KC OBALY, družstvo 
Strana 4 z 21 

 

súlade so Zákonom o odpadoch a zabezpečiť nápravu takéhoto stavu formou určenia osoby 
(osôb) zodpovednej (zodpovedných) za zabezpečenie náhradného odvozu v súlade s touto 
Zmluvou; ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti, znáša náklady 
takéhoto odvozu OZV, ktorá zmluvnú povinnosť porušila, 

e) prijímať a spracovávať údaje od OZV o množstve vyhradených výrobkov, ktoré uviedli nimi 
zastúpení výrobcovia na trh, a o množstve odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov, pre ktorý 
zabezpečili zber, 

f) viesť a aktualizovať register neplatičov a poskytovať z neho informácie na požiadanie OZV na 
účely overenia finančnej spoľahlivosti konkrétneho výrobcu vyhradeného výrobku, 

g) poskytovať Ministerstvu údaje v rozsahu a spôsobom stanoveným Zákonom o odpadoch, 
h) spolupracovať s Ministerstvom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia (ďalej len 

„Inšpekcia“) pri zisťovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných do Registra výrobcov 
vyhradeného výrobku a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí neplnia vyhradené povinnosti 
ustanovené Zákonom o odpadoch, 

i) bezodkladne informovať Ministerstvo a Inšpekciu o zistených nezrovnalostiach v činnosti 
jednotlivých OZV, 

j) na žiadosť Nezazmluvnenej obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými OZV s 
cieľom umožniť obci uzatvorenie zmluvy s OZV, 

k) v súlade s mechanizmom schvaľovaným členskou schôdzou KC  organizovať zlosovanie, ktorým 
sa určuje zmluvný partner Nezazmluvnenej obce spomedzi OZV ak s Nezazmluvnenou obcou 
žiadna OZV zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s 
odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela, 

l) zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi 
Nezazmluvnenou obcou a OZV, vylosovanou podľa písmena k) tohto bodu v súlade s 
mechanizmom schvaľovaným členskou schôdzou KC, 

m) rozhodovať o rozdelení uhradených nákladov na plnenie vyhradených povinností podľa   § 112 
ods. 10 Zákona o odpadoch medzi tie OZV, ktoré zabezpečili splnenie vyhradených povinností za 
iného výrobcu obalov alebo  iného výrobcu neobalových výrobkov a to podľa podielu počtu 
obyvateľov v obciach zazmluvnených jednotlivými OZV  nahlásených týmito OZV Koordinačnému 
centru k celkovému počtu obyvateľov v obciach zazmluvnených všetkými OZV nahlásenými 
príslušnými OZV do Koordinačného centra k 30. novembru kalendárneho roka, v ktorom výrobca 
obalov alebo výrobca neobalových výrobkov porušil povinnosti uvedené v § 112 ods. 10 Zákona 
o odpadoch. Pre výpočet podielu počtu obyvateľov je rozhodný počet obyvateľov obcí zverejnený 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 30. júnu kalendárneho roka, v ktorom výrobca obalov 
alebo výrobca neobalových výrobkov porušil povinnosti uvedené v § 112 ods. 10 Zákona o 
odpadoch. Výšku jednotlivých podielov podľa tohto odseku určí a oznámi jednotlivým OZV 
Koordinačné centrum aspoň formou e-mailu. V prípade, ak ku dňu prijatia rozhodnutia 
o rozdelení uhradených nákladov podľa tohto písmena už osoba, ktorej bola udelená autorizácia 
na výkon činnosti OZV neexistuje, na počet obyvateľov zazmluvnených touto OZV sa pri výpočte 
podielov podľa tohto písmena neprihliadne , 

n) uverejniť Člena KC na webovej stránke Koordinačného centra ako osobu, ktorá uzavrela Zmluvu 
s Koordinačným centrom, 

o) vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy v súlade s VZP, s dobrými mravmi a s vynaložením 
odbornej starostlivosti, 

p) chrániť práva a oprávnené záujmy Člena KC pri dôslednom využívaní všetkých zákonných 
prostriedkov tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a/alebo oprávnených záujmov Člena 
KC , 
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q) vynaložiť maximálne úsilie, aby všetky činnosti a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a Zákona 
o odpadoch vykonávalo a plnilo hospodárne a účelne, 

r) plniť ďalšie povinnosti, ktoré Koordinačnému centru vyplývajú zo Zákona o odpadoch a/alebo z 
tejto Zmluvy. 

3.3. KC je oprávnené poveriť výkonom jednotlivých činností podľa tejto Zmluvy tretiu osobu, voči Členovi 
KC v takom prípade zodpovedá tak, akoby tieto činnosti vykonával sám. 
 
 

IV. URČENIE TRHOVÉHO PODIELU OZV  
4.1. Člen KC je povinný si vypočítať trhový podiel OZV (Člena KC) v súlade so Zákonom o odpadoch 

a oznámiť jeho výšku  Koordinačnému centru v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia údajov 
rozhodných pre jeho výpočet na webovom sídle Ministerstva.  Trhový podiel OZV (Člena KC) za rok 
predchádzajúci roku uzavretia Zmluvy  (ak je to aplikovateľné na Člena KC) je uvedený v prílohe č. 4 
tejto Zmluvy. 

4.2. V prípade, ak bude mať KC pochybnosti o správnosti výpočtu trhového podielu OZV (Člena KC), je 
Člen KC povinný bezodkladne na žiadosť KC predložiť KC všetky údaje a doklady rozhodné na ich 
výpočet. 

4.3. Porušenie povinnosti podľa tohto článku zo strany Člena KC je považované za podstatné porušenie 
tejto zmluvy. 

 
 
V. NÁHRADNÝ ODVOZ 

 
A. Určenie osoby zodpovednej za zabezpečenie náhradného odvozu 

5.1 Koordinačné centrum prijíma informácie o nezabezpečení odvozu vrátane prerušenia kontinuity 

odvozu oddelene zbieraného odpadu z obalov a neobalových výrobkov z miest ich zberu 

prostredníctvom Klientskej linky na webovom sídle Koordinačného centra alebo e-mailom na 

kcobaly@kcobaly.sk alebo písomne.  

5.2. V prípade, ak Koordinačné centrum prijme informáciu podľa bodu 5.1. tohto článku, bezodkladne 

kontaktuje OZV 

a) vo vzťahu ku ktorej bolo nahlásené porušenie zmluvnej povinnosti zabezpečenia odvozu vrátane 

prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu, alebo 

b) vo vzťahu ku ktorej bolo nahlásené porušenie zákonnej povinnosti podľa § 59 ods. 12 Zákona 

o odpadoch (zabezpečenia odvozu oddelene zbieraného odpadu v obci do uzatvorenia nového 

zmluvného vzťahu tejto obce s inou alebo tou istou OZV), 

e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve s Koordinačným centrom a v prípade, ak OZV 

nemá uvedenú takúto e-mailovú adresu v zmluve, tak na e-mailovú adresu, ktorú má OZV 

zverejnenú na svojom webovom sídle alebo na inú známu adresu s výzvou, aby sa táto OZV (t.j. OZV, 

vo vzťahu ku ktorej bolo nahlásené porušenie zákonnej alebo zmluvnej povinnosti) k požiadavke na 

náhradný odvoz vyjadrila v lehote 7 pracovných dní. V prípade, ak v tejto lehote táto OZV doručí 

Koordinačnému centru čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom, že nenastala skutočnosť 

odôvodňujúca oznámenú požiadavku na náhradný odvoz podľa písm. a) alebo b) tohto bodu 

spoločne s odôvodnením tohto tvrdenia (ďalej len „Čestné vyhlásenie“), Koordinačné centrum 

prijatú informáciu podľa bodu 5.1. tohto článku odloží ako nedôvodnú, ledaže by bol 

mailto:kcobaly@kcobaly.sk
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Koordinačnému centru predložený právoplatný rozsudok súdu preukazujúci opak. O tomto postupe 

Koordinačné centrum vyrozumie oznamujúcu obec (spoločne so zaslaním elektronickej podoby 

Čestného vyhlásenia) i dotknutú OZV. V prípade, ak sa táto OZV k výzve Koordinačného centra 

v určenej lehote nevyjadrí alebo nepredloží Čestné vyhlásenie, Koordinačné centrum postupuje 

podľa bodov uvedených ďalej, t.j. má sa za to, že nastali dôvody na zabezpečenie náhradného 

odvozu. V prípade, ak po doručení Čestného vyhlásenia tá istá obec bezodkladne vo vzťahu k tej istej 

OZV opätovne nahlási Koordinačnému centru požiadavku na náhradný odvoz (Koordinačné centrum 

opakovane prijme informáciu podľa bodu 5.1. tohto článku od tej istej obci vo vzťahu k tej istej OZV), 

Koordinačné centrum postupuje opakovane podľa tohto bodu s tým, že v prípade, ak táto OZV 

opakovane predloží Koordinačnému centru Čestné vyhlásenie, Koordinačné centrum podá na 

inšpekciu podnet na vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstva v tejto OZV, o čom 

upovedomí oznamujúcu obec ako aj dotknutú OZV. 

5.3. V prípade, ak Koordinačné centrum prijme informáciu podľa bodu 5.1. tohto článku (i) vo vzťahu 

k OZV, ktorej zanikla alebo bola zrušená autorizácia na výkon činnosti OZV (ďalej len „Bývalá OZV“) 

(ii) alebo vo vzťahu k obci, kde zmluva o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi 

z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov (ďalej len „Zmluva s obcou“) bola ukončená iným 

spôsobom ako výpoveďou zo strany OZV (za trvania autorizácie na výkon činnosti OZV), Koordinačné 

centrum postupuje najprv podľa § 31 ods. 12 písm. a) až c) Zákona o odpadoch (čl. VI tejto Zmluvy), 

t.j. sprostredkuje a koordinuje komunikáciu so všetkými OZV s cieľom umožniť obci uzatvorenie 

Zmluvy s obcou s niektorou z OZV/na žiadosť obce organizuje zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný 

partner obce spomedzi OZV, ak s touto obcou žiadna OZV Zmluvu s obcou dobrovoľne neuzavrela. 

Až v prípade neúspešného postupu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Koordinačné centrum 

postupuje podľa bodov uvedených ďalej, t.j. má sa za to, že nastali dôvody na zabezpečenie 

náhradného odvozu.  

5.4. V zmysle ustanovenia § 31 ods. 11 písm. d) Zákona o odpadoch Koordinačné centrum bezodkladne 

zabezpečuje nápravu takéhoto stavu formou určenia osoby zodpovednej za zabezpečenie 

náhradného odvozu (ďalej len „Zodpovedná osoba“). Výkon náhradného odvozu sa posudzuje vo 

vzťahu ku každej obci vždy samostatne. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stanovuje, že za 

požiadavku na náhradný odvoz sa považuje len prípad nezabezpečenia odvozu vrátane prerušenia 

kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu z obalov a neobalových výrobkov z miest ich zberu 

plošne v celej obci. 

5.5. Zodpovednú osobu určuje Koordinačné centrum zlosovaním spomedzi OZV. Za Zodpovednú osobu 

nemôže byť určená tá OZV, vo vzťahu ku ktorej OZV prijalo informáciu o nezabezpečení odvozu 

alebo prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu z obalov a neobalových výrobkov 

(ďalej len „Porušujúca OZV“). 

5.6. Dátum, čas a miesto zlosovania OZV - určenie Zodpovednej osoby stanovuje predstavenstvo 

Koordinačného centra so zohľadnením povinnosti Koordinačného centra zabezpečiť bezodkladne 

náhradný odvoz. 

5.7. Pozvánku na zlosovanie zasiela všetkým OZV riaditeľ Koordinačného centra na e-maily OZV spoločne 

so zoznamom obcí, kde nie je zabezpečený odvoz (prerušená kontinuita odvozu) oddelene 

zbieraného odpadu známych Koordinačné centrum ku dňu zaslania pozvánky. 
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5.8. Pozvánka obsahuje aspoň dátum, miesto a čas zlosovania. Pozvánku podpisuje  buď riaditeľ 

Koordinačného centra alebo členovia predstavenstva Koordinačného centra v súlade so zápisom 

Koordinačného centra v obchodnom registri. 

5.9. Priebehu zlosovania má právo zúčastniť sa každá OZV. 

5.10. Do zlosovania budú zahrnuté všetky obce známe Koordinačnému centru s nezabezpečeným 

odvozom oddelene zbieraného odpadu (prerušenou kontinuitou odvozu) podľa bodu 5.2 písm. 

a) tohto článku a z obcí podľa bodu 5.2. písm. b) a bodu 5.3. tohto článku  iba tie, pri ktorých žiadna 

OZV neoznámi Koordinačnému centru pred začatím zlosovania, že s takouto obcou uzavrela riadnu 

Zmluvu s obcou a teda odvoz zabezpečí (ďalej len „Obec s nezabezpečeným odvozom“).  Do 

zlosovania nebudú tiež zahrnuté tie obce, pri ktorých niektorá z OZV (okrem Porušujúcej OZV) pred 

zlosovaním vyhlási, že bude plniť funkciu Zodpovednej osoby, t.j. že vykoná dobrovoľne náhradný 

odvoz z danej obce. V takom prípade je táto OZV považovaná za  určenú zo strany Koordinačného 

centra za Zodpovednú osobu pre danú obec. V prípade, ak vo vzťahu ku konkrétnej obci vyhlásia 

viaceré OZV, že majú záujem plniť funkciu Zodpovednej osoby, Zodpovedná osoba bude určená 

zlosovaním spomedzi takýchto OZV. Na zlosovanie takýchto OZV sa primerane použijú body 5.11. až 

5.14. a 5.16. až 5.20. tohto článku. 

5.11. Zlosovanie vedie predseda, ktorým je riaditeľ Koordinačného centra; ak riaditeľ Koordinačného 

centra nie je ustanovený alebo ak sa zlosovania nemohol zúčastniť, funkciou predsedu zlosovania 

poverí  predstavenstvo Koordinačného centra inú osobu (ďalej len „Predseda zlosovania“). 

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

dvoch overovateľov zápisnice a zapisovateľa.  

5.13. Uskutoční sa toľko kôl zlosovania, koľko je Obcí s nezabezpečeným odvozom (t.j. samostatne jedno 

kolo zlosovania pre každú Obec s nezabezpečeným odvozom). Zlosovanie sa koná postupne od Obce 

s nezabezpečeným odvozom s počtom obyvateľom najväčším až po Obec s nezabezpečeným 

odvozom s počtom obyvateľom najnižším. Pre celé zlosovanie je rozhodným počet obyvateľov obcí 

zverejnený Štatistickým úradom SR k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa 

zlosovanie koná. 

5.14. Predseda zlosovania pri každom kole zlosovania vopred oznámi nasledovné údaje o Obci 

s nezabezpečeným odvozom, ktorej sa bude zlosovanie (pridelenie Zodpovednej osoby) týkať: 

a) názov obce, 

b) počet obyvateľov obce, 

c) okres a kraj, v ktorom sa obec nachádza. 

5.15. Zlosovania pre konkrétnu Obec s nezabezpečeným odvozom (pridelenia Zodpovednej osoby) sa 

zúčastnia len tie OZV (okrem Porušujúcej OZV), pri ktorých súčet počtu obyvateľov Obce 

s nezabezpečeným odvozom, ktorej sa zlosovanie týka vrátane už prilosovaných Obcí 

s nezabezpečeným odvozom (prilosovaných na tom istom zlosovaní alebo na zlosovaní, ktoré sa už 

uskutočnilo a kde náhradný odvoz nebol ešte ukončený) nepresiahne 50% celkového počtu 

obyvateľov v obciach zazmluvnených danou OZV naposledy nahlásených danou OZV 

Koordinačnému centru (ďalej len „Rozhodné percento“).  V prípade, ak v dôsledku presiahnutia 

Rozhodného percenta by sa žiadna OZV zlosovania pre konkrétnu Obec s nezabezpečeným odvozom 
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(pridelenia Zodpovednej osoby) nezúčastnila, Rozhodné percento sa zvyšuje o 10% a to aj 

opakovane, až do prilosovania OZV poslednej Obci s nezabezpečeným odvozom. 

5.16. Do zlosovacieho koša vloží Predseda zlosovania zlosovacie lístky (len jeden zlosovací lístok 

samostatne pre každú OZV okrem Porušujúcej OZV) zložené tak, aby nebol čitateľný text na 

zlosovacom lístku. Každý zlosovací lístok obsahuje názov/obchodné meno OZV. 

5.17. Predseda zlosovania zo zlosovacieho koša vytiahne zlosovací lístok a oboznámi prítomných s údajmi 

o OZV na zlosovacom lístku, ktorá bola Obci s nezabezpečeným odvozom takto prilosovaná. Táto 

OZV je týmto považovaná za  určenú zo strany Koordinačného centra za Zodpovednú osobu pre 

danú obec. 

5.18. Postup podľa bodov 5.14. až 5.17. tohto článku sa opakuje až dovtedy, kým každej Obci 

s nezabezpečeným odvozom nie je prilosovaná OZV (t.j. určená Zodpovedná osoba). 

5.19. Zápisnicu o priebehu a výsledkoch zlosovania podpisuje Predseda zlosovania, zapisovateľ a overujú 

svojimi podpismi dvaja overovatelia zápisnice. Archivovať sa bude aspoň päť rokov. 

5.20. Koordinačné centrum v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zlosovania informuje príslušné 

Obce s nezabezpečeným odvozom, aká OZV im bola určená za Zodpovednú osobu.  

 

B. Výkon náhradného odvozu  

5.21. Určená Zodpovedná osoba  je povinná na vlastné náklady bezodkladne uskutočniť všetky potrebné 

kroky, napr. uzatvoriť zmluvu so  spoločnosťou vykonávajúcou odvoz oddelene zbieraného odpadu 

z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečujúcou zhodnotenie/recykláciu takto vyzbieraného 

odpadu (ďalej len „Zberová spoločnosť“)/obcou, a pod. k realizácii náhradného odvozu, a tento 

zabezpečiť. Zodpovedná osoba  je povinná zabezpečiť náhradný odvoz za ceny dohodnuté v zmluve 

medzi Zodpovednou osobou a Zberovou spoločnosťou a to: 

a) v rovnakej výške ako bolo dohodnuté v pôvodnej zmluve medzi Zberovou spoločnosťou 

a Porušujúcou OZV/Bývalou OZV na odvoz oddelene zbieraného odpadu z obalov a neobalových 

výrobkov a na zabezpečenie zhodnotenia/recyklácie takto vyzbieraného odpadu v obci, kde sa 

náhradný odvoz realizuje (ďalej len „Pôvodná zmluva“). Porušujúca OZV/Bývalá OZV je povinná 

na základe aspoň e-mailovej výzvy bezodkladne (t.j, do piatich pracovných dní) nahlásiť 

Koordinačnému centru aspoň e-mailom (i) výšku ceny dohodnutej v Pôvodnej zmluve a (ii) zaslať 

scan Pôvodnej zmluvy preukazujúcej výšku takto nahlásenej ceny.  Koordinačné centrum 

následne túto výšku ceny nahlási bezodkladne Zodpovednej osobe, alebo 

b) s víťazom verejnej obchodnej súťaže na uzavretie zmluvy so Zberovou spoločnosťou vyhlásenej 

Zodpovednou osobou podľa § 281 a nasl. OBZ nasledovne: 

• verejnú obchodnú súťaž je Zodpovedná osoba povinná vyhlásiť v lehote do troch pracovných 

dní,  (i) ak za cenu v Pôvodnej zmluve žiadna Zberová spoločnosť  nebola ochotná so 

Zodpovednou osobou zmluvu na výkon náhradného odvozu v lehote 14 dní odo dňa určenia 

za Zodpovednú osobu uzavrieť (túto skutočnosť je Zodpovedná osoba povinná preukázať 

Koordinačnému centru) (ii) alebo ak Porušujúca OZV/Bývalá OZV Koordinačnému centru 

výšku ceny v Pôvodnej zmluve podľa písm. a) tohto bodu nenahlásila alebo ak nezaslala 

Koordinačnému centru scan Pôvodnej zmluvy (iii) alebo ak výška ceny nahlásenej Porušujúcou 

OZV/Bývalou OZV nevyplýva zo zaslaného scanu Pôvodnej zmluvy (iv) alebo ak ide o obec, kde 
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Zmluva s obcou bola ukončená iným spôsobom ako výpoveďou zo strany OZV (za trvania 

autorizácie na výkon činnosti OZV), 

• kritériom najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy so Zberovou spoločnosťou bude 

najnižšia cena,  

• obchodná verejná súťaž bude ukončená a zmluva s víťazom – Zberovou spoločnosťou na 

výkon náhradného odvozu uzavretá v lehote do 7 dní odo dňa vyhlásenia verejnej obchodnej 

súťaže. 

5.22. Určená Zodpovedná osoba je povinná bezodkladne oznámiť a v prípade požiadania aj preukázať 

Koordinačnému centru skutočnosti podľa bodu 5.21. tohto článku ako aj výkon náhradného odvozu. 

Zodpovedná osoba oznámi Koordinačnému centru aspoň formou e-mailu na kcobaly@kcobaly.sk 

výkon náhradného odvozu a to po jeho ukončení alebo vždy jedenkrát mesačne, ak výkon 

náhradného odvozu bude trvať dlhšie ako jeden kalendárny mesiac.  Obsahom hlásenia bude najmä: 

a) identifikácia obce, v ktorej Zodpovedná osoba realizuje náhradný odvoz v rozsahu názov obce, 

okres a kraj, v ktorom sa obec nachádza, 

b) obdobie, za ktoré sa hlásenie zasiela, 

c) množstvo vyzbieraného a zhodnoteného/recyklovaného odpadu z obalov a neobalových 

výrobkov za dané obdobie v tonách, 

d) fotokópia faktúr za výkon náhradného odvozu vystavených príslušnými Zberovými 

spoločnosťami preukazujúcich výšku týchto nákladov (ďalej len „Náklady fakturované 

Zberovými spoločnosťami“), 

e) fotokópia zmluvy (zmlúv) medzi Zodpovednou osobou a Zberovou spoločnosťou (spoločnosťami) 

preukazujúcou Náklady fakturované Zberovými spoločnosťami, 

f) vyčíslenie paušálnych režijných a administratívnych nákladov Zodpovednej osoby za výkon 

náhradného odvozu vo výške 7 % (slovom sedem percent) z Nákladov fakturovaných Zberovými 

spoločnosťami bez ohľadu na skutočnú výšku týchto režijných a administratívnych nákladov 

(ďalej len „Režijný paušál“), 

g) informácia o dni ukončenia výkonu náhradného odvozu v prípade zániku tejto povinnosti, najmä 

v dôsledku toho, že daná obec uzatvorila s niektorou z OZV Zmluvu s obcou 

(ďalej len „Hlásenie“). 

5.23. Koordinačné centrum bezodkladne zašle Hlásenie na e-mail: 

a) Porušujúcej OZV v prípade náhradného odvozu podľa bodu 5.2. tohto článku okrem fotokópie 

zmluvy podľa bodu 5.22. písm. e) tohto článku, 

b) Bývalej OZV v prípade náhradného odvozu podľa bodu 5.3. tohto článku v prípade, ak náhradný 

odvoz v danej obci začal ešte za trvania autorizácie Bývalej OZV na činnosť OZV (t.j. začal 

z niektorého z dôvodov podľa bodu 5.2. tohto článku ),  okrem fotokópie zmluvy podľa bodu 5.22. 

písm. e) tohto článku, 

c) všetkým OZV v prípade náhradného odvozu podľa bodu 5.3. tohto článku v prípade, (i) ak 

náhradný odvoz v danej obci nezačal ešte za trvania autorizácie Bývalej OZV na činnosť OZV                 

(ii) alebo ak ide o obec, kde Zmluva s obcou bola ukončená iným spôsobom ako výpoveďou zo 

strany OZV (za trvania autorizácie na výkon činnosti OZV),  okrem fotokópie zmluvy podľa bodu 

5.22. písm. e) tohto článku.   

mailto:kcobaly@kcobaly.sk
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5.24. Pod pojmom „Náklady na výkon náhradného odvozu“ sa rozumejú Náklady fakturované Zberovými 

spoločnosťami navýšené o Režijný paušál. Člen KC  s takto určenými Nákladmi na výkon náhradného 

odvozu súhlasí. 

 

 

C. Úhrada nákladov na výkon náhradného odvozu 

5.25. Ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti, znáša Náklady na výkon 

náhradného odvozu Porušujúca OZV, ktorá zmluvnú povinnosť porušila.  

5.26. Ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zákonnej povinnosti podľa § 59 ods. 12 Zákona 

o odpadoch (zabezpečeni9e odvozu oddelene zbieraného odpadu v obci do uzatvorenia nového 

zmluvného vzťahu tejto obce s inou alebo tou istou OZV), znáša Náklady na výkon náhradného 

odvozu Porušujúca OZV, ktorá túto zákonnú povinnosť porušila. 

5.27. Ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku zániku alebo zrušenia autorizácie na výkon činnosti OZV 

a zároveň vo vzťahu k Bývalej OZV náhradný odvoz v danej obci začal ešte za trvania autorizácie 

Bývalej OZV na činnosť OZV (t.j. začal z niektorého z dôvodov podľa bodu 5.2. tohto článku), znáša 

Náklady na výkon náhradného odvozu Bývalá OZV. 

5.28. Ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku zániku alebo zrušenia autorizácie na výkon činnosti OZV 

a zároveň vo vzťahu k Bývalej OZV náhradný odvoz v danej obci nezačal ešte za trvania autorizácie 

Bývalej OZV na činnosť OZV alebo ak ide o obec, kde Zmluva s obcou bola ukončená iným spôsobom 

ako výpoveďou zo strany OZV (za trvania autorizácie na výkon činnosti OZV), znáša Náklady na výkon 

náhradného odvozu tá OZV, ktorá obec, v ktorej sa náhradný odvoz vykonáva, zazmluvní (uzavrie 

s ňou Zmluvu s obcou) (ďalej len „Nová OZV“). 

5.29. V prípadoch uvedených v bodoch 5.25., 5.26. alebo 5.27. tohto článku Zodpovedná osoba má právo 

požadovať po  Porušujúcej OZV/Bývalej OZV úhradu Nákladov na výkon náhradného odvozu 

(fakturovať Náklady na výkon náhradného odvozu Porušujúcej OZV/Bývalej OZV) a Porušujúca 

OZV/Bývalá OZV je povinná ich Zodpovednej osobe uhradiť podľa zásad uvedených v tomto článku, 

s čím Porušujúca OZV/Bývalá OZV bezvýhradne súhlasí. Zodpovedná osoba je oprávnená domáhať 

sa úhrad Nákladov na výkon náhradného odvozu z príspevku Porušujúcej OZV/Bývalej OZV na tvorbu 

finančnej garancie uhradeného na účet Koordinačného centra a to až do výšky zostatku tohto 

príspevku za predpokladu, že Zodpovedná osoba si splnila svoje povinnosti podľa tohto článku, s čím 

Porušujúca OZV/Bývalá OZV bezvýhradne súhlasí a nie je oprávnená namietať tento postup ani 

výšku Nákladov na výkon náhradného odvozu.  

5.30. V prípade uvedenom v bode 5.28.  tohto článku Zodpovedná osoba má právo požadovať po  Novej 

OZV úhradu Nákladov na výkon náhradného odvozu (fakturovať Náklady na výkon náhradného 

odvozu Novej OZV) a Nová OZV je povinná ich Zodpovednej osobe uhradiť podľa zásad uvedených 

v tomto článku, s čím Nová OZV bezvýhradne súhlasí. Zodpovedná osoba je oprávnená domáhať sa 

úhrad Nákladov na výkon náhradného odvozu z príspevku Novej OZV na tvorbu finančnej garancie 

uhradeného na účet Koordinačného centra a to až do výšky zostatku tohto príspevku za 

predpokladu, že Zodpovedná osoba si splnila svoje povinnosti podľa tohto článku, s čím Nová OZV 

bezvýhradne súhlasí a nie je oprávnená namietať tento postup ani výšku Nákladov na výkon 

náhradného odvozu. 
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D. Započítanie množstiev vyzbieraných a zhodnotených/recyklovaných odpadov z obalov 

a neobalových výrobkov pri výkone náhradného odvozu 

5.31. Množstvá odpadov z obalov a neobalových výrobkov vyzbieraných a zhodnotených/recyklovaných 

pri výkone náhradného odvozu z danej obce je oprávnená započítať si a uplatniť si ich na účely 

plnenia svojich povinností podľa Zákona o odpadoch: 

a) Porušujúca OZV v prípade podľa bodu 5.2. písm. a) tohto článku, avšak až po uhradení všetkých 

Nákladov na výkon náhradného odvozu Zodpovednej osobe. Dotknuté OZV sú povinné 

vysporiadať doklady o vyzbieraných a a zhodnotených/recyklovaných množstvách odpadov z 

obalov a odpadov z neobalových výrobkov pri realizácii náhradného odvozu do troch mesiacov 

po uhradení všetkých Nákladov na výkon náhradného odvozu Zodpovednej osobe, 

b) OZV, ktorá obec, v ktorej sa náhradný odvoz vykonáva, zazmluvní v súlade s § 59 ods. 12 a 13 

Zákona o odpadoch (uzavrie s ňou Zmluvu s obcou),    

c) OZV, ktorá obec, v ktorej sa náhradný odvoz vykonáva, zazmluvní, v prípadoch podľa bodu 5.3. 

tohto článku  (uzavrie s ňou Zmluvu s obcou), t.j. Nová OZV.  Dotknuté OZV sú povinné 

vysporiadať doklady o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov pri realizácii náhradného odvozu: 

• do troch mesiacov od uzatvorenia novej Zmluvy s obcou v prípade, ak vo vzťahu k Bývalej OZV 

náhradný odvoz v danej obci začal ešte za trvania autorizácie Bývalej OZV na činnosť OZV (t.j. 

začal z niektorého z dôvodov podľa bodu 5.2. tohto článku), 

• do troch mesiacov po uhradení všetkých Nákladov na výkon náhradného odvozu Zodpovednej 

osobe zo strany Novej OZV, (i) ak zároveň vo vzťahu k Bývalej OZV náhradný odvoz v danej 

obci nezačal ešte za trvania autorizácie Bývalej OZV na činnosť OZV (ii) alebo ak ide o obec, 

kde Zmluva s obcou bola ukončená iným spôsobom ako výpoveďou zo strany OZV (za trvania 

autorizácie na výkon činnosti OZV). 

   
 

VI. PRIDELENIE NEZAZMLUVNENEJ OBCE, ZLOSOVANIE, RIEŠENIE SPOROV MEDZI ČLENOM KC 
A NEZAZMLUVNOU OBCOU 

6.1. KC v rámci prevádzkovania Klientskej linky okrem iného aj prijíma hlásenia o Nezazmluvnených 
obciach, t.j. o obciach, ktoré nemajú uzavretú Zmluvu s obcou so žiadnou OZV. 

6.2. KC vždy najprv sprostredkuje a koordinuje komunikáciu so všetkými OZV s cieľom umožniť obci 
uzatvorenie Zmluvy s obcou. 

6.3. Ak s Nezazmluvnenou obcou žiadna OZV Zmluvu s obcou dobrovoľne neuzavrela, KC organizuje 
zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner Nezazmluvnenej obce spomedzi OZV (ďalej len 
„Zlosovanie“) a to v súlade mechanizmom zlosovania schvaľovaným členskou schôdzou KC. 

6.4. Pokiaľ KC pridelí Nezazmluvnenú obec Členovi KC, Člen KC bude povinný v lehote do 30 dni odo dňa 
pridelenia Nezazmluvnenej obce Členovi KC (po zlosovaní) uzavrieť s Nezazmluvnenou obcou 
Zmluvu s obcou. 

6.5. V prípade, ak vznikne medzi Členom KC vylosovaným podľa tohto článku a Nezazmluvnenou obcou 
spor pri uzatváraní Zmluvy s obcou,  zabezpečí KC nezávislú osobu  na riešenie takéhoto sporu a to 
v súlade mechanizmom mediácie (pravidlá pre riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou 
a vylosovanou OZV) schvaľovaným členskou schôdzou KC. 
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6.6. V prípade, ak napriek pokusu o riešenie sporu podľa bodu 6.5. tohto článku nedôjde k dohode medzi 
Členom KC vylosovaným podľa tohto článku a Nezazmluvnenou obcou, KC bude o tejto skutočnosti 
informovať Ministerstvo.  

 
 
VII. FINANČNÁ GARANCIA 

 
A. Vytvorenie finančnej garancie 

7.1. Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov Koordinačného centra, členov 

Koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi Koordinačného centra, vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

7.2. Finančná garancia pozostáva z jednotlivých príspevkov členov Koordinačného centra. Príspevok 

Člena KC na tvorbu finančnej garancie  (ďalej len „Príspevok“) zostáva vlastníctvom Člena KC aj po 

jeho uhradení Koordinačnému centru.  Príspevok je zabezpečovacím inštitútom a slúži na 

zabezpečenie záväzkov Člena KC, ktorý Príspevok uhradil, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov podľa Zákona o odpadoch. 

7.3. Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť, aby sa všetci členovia Koordinačného centra podieľali 

na vytvorení finančnej garancie. 

7.4. Na tvorbu finančnej garancie sa výška Príspevku Člena KC, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s 

Koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje takto: 

a) 50 000 eur, ak celkové náklady Člena KC vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 Zákona 

o odpadoch neprevýšili 500 000 eur, 

b) 100 000 eur, ak celkové náklady Člena KC vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 Zákona 

o odpadoch dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur, 

c) 200 000 eur, ak celkové náklady Člena KC vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 Zákona 

o odpadoch  dosiahli viac ako 1 000 000 eur. 

7.5. Na tvorbu finančnej garancie sa výška Príspevku Člena KC, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s 

Koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 75 000 eur za 

rok, v ktorom uzavrel zmluvu s Koordinačným centrom. 

7.6. Člena KC je povinný: 

a) sám si každoročne vypočítať výšku Príspevku podľa bodu 7.4. alebo 7.5. tohto článku a oznámiť 

ju Koordinačnému centru do 31. januára kalendárneho roka. Člen KC v plnom rozsahu zodpovedá 

za správnosť výpočtu výšky Príspevku, 

b) uhradiť Príspevok bezhotovostným prevodom na osobitný účet Koordinačného centra: 

ba)  prvýkrát do 28.02. kalendárneho roka, v ktorom Príspevok hradí,  vo výške podľa bodu 7.4. 

alebo 7.5. tohto článku, 

bb)  v ďalších rokoch Príspevok doplniť v lehote do 28.02. kalendárneho roka prípade, ak došlo 

u Člena KC v predchádzajúcom kalendárnom roku k zmene výšky nákladov vynaložených na 

plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čoho následkom je 
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vznik povinnosti Člena KC uhradiť vyšší  Príspevok podľa bodu 7.4. tohto článku. Ustanovenie 

bodu 7.5. tohto článku nie je týmto písmenom dotknuté, 

c) v prípade čerpania (použitia) Príspevku  alebo povinnosti Koordinačného centra vyplatiť 

Príspevok alebo jeho časť tretej osobe na základe osobitného predpisu (najmä pri výkone 

rozhodnutia - exekúcii) Príspevok doplniť do pôvodnej výšky v lehote do 30 dní odo dňa čerpania 

(použitia, vyplatenia), najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka. V prípade porušenia tejto 

povinnosti je Člen KC povinný zaplatiť Koordinačnému centru úrok z omeškania vo výške 0,03% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia a to na účet určený Koordinačným 

centrom. 

7.7. Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť finančnú garanciu pozostávajúcu z Príspevkov podľa 

bodov 7.4. a 7.5. tohto článku každoročne k 31. marcu kalendárneho roka.  

7.8. Koordinačné centrum je povinné: 

a) na tvorbu finančnej garancie (úhradu Príspevkov) zriadiť a viesť osobitný účet (jeden osobitný 

účet na celú finančnú garanciu), 

b) oznámiť číslo účtu podľa písm. a) Členovi KC tak, aby tento mohol riadne a včas uhradiť Príspevok, 

c) uhradené Príspevky viesť na samostatnom analytickom podúčte osobitného účtu podľa písm. a) 

v členení podľa jednotlivých členov Koordinačného centra, 

d) na základe oznámenia Člena KC o výške Príspevku podľa bodu 7.6. písm. a) tohto článku Členovi 

KC vrátiť presahujúcu časť Príspevku v lehote do 28.02. kalendárneho roka v prípade, ak výška 

uhradeného Príspevku je vyššia ako oznámil Člen KC, 

e) bezodkladne oznámiť členovi Koordinačného centra alebo bývalému členovi Koordinačného 

centra – t.j. OZV, ktorej zanikla alebo bola zrušená autorizácia na výkon činnosti OZV (ďalej len 

„Bývalý člen KC“)  čerpanie (použitie) Príspevku a výšku čerpania (použitia), 

f) oznamovať osobe poverenej Ministerstvom životného prostredia SR údaje o finančnej garancii  a 

každú zmenu s ňou súvisiacu. 

7.9. Člen KC si je vedomý toho, že použitie uhradeného Príspevku je účelovo viazané na prípady 

stanovené Zákonom o odpadoch a v tejto Zmluve a preto uhradením Príspevku udeľuje 

Koordinačnému centru súhlas na jeho nakladanie spôsobom stanoveným v Zákone o odpadoch 

a  v tejto Zmluve. Člen KC  si je zároveň vedomý toho, že vrátenia uhradeného Príspevku (jeho časti) 

sa môže po Koordinačnom centre domáhať len v prípadoch stanovených Zákonom 

o odpadoch, týmto článkom alebo osobitným predpisom.  

7.10. Bývalý člen KC je povinný bezodkladne preukázať Koordinačnému centru skutočnosť, že mu zanikla 

alebo bola zrušená autorizácia na výkon činnosti OZV.  

 

B. Použitie finančnej garancie 

7.11. Finančná garancia (jednotlivý Príspevok člena Koordinačného centra alebo Bývalého člena KC) sa 

nesmie použiť na úhradu sankcií podľa Zákona o odpadoch alebo podľa osobitného predpisu. 

7.12. Okrem prípadu uvedeného v bode 7.14. tohto článku  Príspevok Bývalého člena KC bude použitý na 

splnenie akejkoľvek nesplnenej povinnosti Bývalého člena KC vyplývajúcej z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov, ak Bývalému členovi KC zanikla alebo bola zrušená autorizácia na výkon 
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činnosti OZV (ďalej len „Rozhodná skutočnosť“) za súčasného splnenia všetkých nasledovných 

podmienok: 

a) Koordinačnému  centru bol v lehote 100 dní odo dňa preukázania Rozhodnej skutočnosti 

doručený právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu SR  na peňažné plnenie z titulu splnenia 

povinnosti Bývalého člena KC vyplývajúcej z rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej len 

„Rozsudok voči Bývalému členovi KC“) alebo bol Koordinačnému  centru takýto rozsudok 

doručený v lehote do 100 dní odo dňa zániku alebo zrušenia neodkladného opatrenia súdu (§ 

324 a nasl. zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení), ktorým príslušný súd 

uložil Koordinačnému centru povinnosť zdržať sa vrátenia nevyčerpaného (nepoužitého) 

Príspevku Bývalému členovi KC alebo obdobnú povinnosť nenakladať alebo určitým spôsobom 

naložiť s Príspevkom Bývalého člena KC (ďalej len „Neodkladné opatrenie“), 

b) oprávnená osoba na zaplatenie peňažnej sumy podľa Rozsudku voči Bývalému členovi KC 

predloží Koordinačnému centru svoje čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom, 

v ktorom vyhlási, že Bývalý člen KC pohľadávku priznanú Rozsudkom voči Bývalému členovi KC 

neuhradil alebo ju uhradil len čiastočne a v akej výške. Koordinačné centrum nie je povinné 

zisťovať ani určovať pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdení oprávnenej osoby v takomto čestnom 

vyhlásení, 

c) splnenie akejkoľvek peňažnej povinností Bývalého člena KC vyplývajúcej z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov podľa Rozsudku voči Bývalému členovi KC bude uhradené len do výšky 

nevyčerpaného (nepoužitého) Príspevku Bývalého člena KC, 

d) podkladom na vyplatenie z  Príspevku Bývalého člena KC (z jeho časti) bude Rozsudok voči 

Bývalému členovi KC. 

7.13. Príspevok Bývalého člena KC bude použitý na úhradu pohľadávok priznaných Rozsudkami voči 

Bývalému členovi KC podľa poradia, v akom boli tieto rozsudky do Koordinačného centra nahlásené 

s výnimkou prípadu, ak by osobitný predpis stanovoval inak. 

7.14. Príspevok člena Koordinačného centra alebo Bývalého člena KC bude použitý na úhradu Nákladov 

na výkon náhradného odvozu za podmienok bližšie určených v čl. V. tejto Zmluvy. Podkladom na 

vyplatenie týchto nákladov z Príspevku člena Koordinačného centra je faktúra Zodpovednej osoby 

vystavená členovi Koordinačného centra alebo Bývalému členovi KC, ktorý je povinný Náklady na 

výkon náhradného odvozu uhradiť, doručenej zo strany Zodpovednej osoby Koordinačnému centru. 

Doručením faktúry podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zo strany Zodpovednej osoby 

Koordinačnému centru Zodpovedná osoba potvrdzuje, že táto faktúra nebola uhradená. 

Zodpovedná osoba sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Koordinačnému centru skutočnosť, že takto 

doručená faktúra bola uhradená celkom alebo čiastočne (ak čiastočne tak v akej výške). 

7.15. Príspevok člena Koordinačného centra bude použitý na úhradu preukázateľných nákladov na 

zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa § 59 

ods. 12 a 13 Zákona o odpadoch - t.j. zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

v obci, ktorej bola vypovedaná Zmluva s obcou niektorou z OZV (ďalej len „Pôvodná OZV“) do dňa 

uzavretia Zmluvy s inou OZV (ďalej len „Nová OZV“)  za nasledovných podmienok: 

a) Pôvodná OZV je povinná zabezpečiť zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

a ich zhodnotenie/recykláciu za ceny dohodnuté v zmluve medzi Pôvodnou OZV a Zberovou 
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spoločnosťou, za ktoré Pôvodná OZV zabezpečovala tieto činnosti v obci do dňa vypovedania 

Zmluvy s obcou, 

b) Pôvodná OZV doručí Koordinačnému centru aspoň formou e-mailu na kcobaly@kcobaly.sk ako 

aj Novej OZV hlásenie, ktorého obsahom bude najmä: 

• identifikácia obce, v ktorej Pôvodná OZV vykonávala zber v rozsahu názov obce, okres a kraj, 

v ktorom sa obec nachádza, 

• obdobie, v ktorom zber a zhodnotenie vykonávala, 

• množstvo vyzbieraného a zhodnoteného/recyklovaného odpadu z obalov a neobalových 

výrobkov za dané obdobie v tonách, 

• fotokópia faktúr vystavených príslušnými Zberovými spoločnosťami za výkon zberu 

a zabezpečenie zhodnotenia/recyklácie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

(faktúry Zberových spoločností preukazujúcich výšku týchto nákladov) (ďalej len „Náklady na 

odvoz“), 

• fotokópia zmluvy (zmlúv) medzi Pôvodnou OZV a Zberovou spoločnosťou (spoločnosťami) 

preukazujúcou Náklady na odvoz – táto zmluva (zmluvy) sa zasiela (jú) len Koordinačnému 

centru, nie Novej OZV, 

• informácia o dni ukončenia výkonu odvozu podľa § 59 ods. 12 Zákona o odpadoch v dôsledku 

toho, že daná obec uzatvorila s Novou OZV Zmluvu s obcou, 

c) Pôvodná OZV doručí Koordinačnému centru faktúru na úhradu Nákladov na odvoz vystavenú 

Novej OZV (ďalej len „Faktúra Pôvodnej OZV“). Doručením Faktúry Pôvodnej OZV zo strany 

Pôvodnej OZV Koordinačnému centru Pôvodná OZV potvrdzuje, že táto faktúra nebola uhradená. 

Pôvodná OZV sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Koordinačnému centru skutočnosť, že takto 

doručená faktúra bola uhradená celkom alebo čiastočne (ak čiastočne tak v akej výške), 

d) podkladom na vyplatenie z  Príspevku člena Koordinačného centra (z jeho časti) – Novej OZV 

bude Faktúra Pôvodnej OZV. 

7.16. Pôvodná OZV je oprávnená domáhať sa úhrad Nákladov na odvoz z Príspevku Novej OZV 

uhradeného na účet Koordinačného centra a to až do výšky zostatku tohto Príspevku za 

predpokladu, že Pôvodná OZV si splnila svoje povinnosti podľa bodu 7.15. tohto článku, s čím Nová 

OZV bezvýhradne súhlasí a nie je oprávnená namietať tento postup ani výšku Nákladov na odvoz. 

7.17. Príspevok člena Koordinačného centra alebo Bývalého člena KC bude použitý na úhradu pohľadávok 

podľa poradia, v akom budú Koordinačnému centru doručené oznámenia/žiadosti, ktoré budú mať 

za následok vznik povinnosti Koordinačného centra pohľadávku z Príspevku uhradiť. 

 

C. Uvoľnenie finančnej garancie 

7.18. Koordinačné centrum uvoľní celý zaplatený Príspevok Bývalému členovi KC (jeho nevyčerpanú časť) 

v prípade, ak budú splnené súčasne všetky tieto podmienky: 

a) uplynulo 100 dní odo dňa preukázania Rozhodnej skutočnosti a Koordinačnému centru nebol 

doručený žiadny Rozsudok voči Bývalému členovi KC ani Neodkladné opatrenie, 

b) uplynulo 100 dní odo dňa zániku alebo zrušenia Neodkladného opatrenia a Koordinačnému 

centru nebol doručený žiadny Rozsudok voči Bývalému členovi KC, 

mailto:kcobaly@kcobaly.sk
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c) Bývalý člen KC nemá nevysporiadané úhrady (časti) Nákladov na výkon náhradného odvozu ani 

Nákladov na odvoz a ani ku dňu predpokladaného uvoľnenia Príspevku Bývalému členovi KC 

Koordinačné centrum neeviduje výkon náhradného odvozu z dôvodov na strane Bývalého člena 

KC v žiadnej obci, ktorý by bol začal predo dňom zániku alebo zrušenia autorizácie na výkon 

činnosti OZV Bývalému členovi KC. 

7.19. Koordinačné centrum uvoľní celý zaplatený Príspevok (jeho nevyčerpanú časť) Členovi KC alebo 

Bývalému členovi  KC aj v prípadoch určených osobitným predpisom. 

7.20. Koordinačné centrum uvoľní časť zaplateného Príspevku Členovi KC v prípade uvedenom v  bode 

7.8. písm. d) tohto článku. 

7.21. Koordinačné centrum uvoľní nevyčerpanú (nepoužitú) časť zaplateného Príspevku Bývalému členovi 

KC do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti Koordinačného centra podľa tohto článku nevyčerpanú 

(nepoužitú) časť zaplateného Príspevku Bývalému členovi uvoľniť podľa bodu 7.18. tohto článku. 

 

D. Zánik finančnej garancie 

7.22. Finančná garancia zaniká: 

a) v prípade, ak Koordinačné centrum z akéhokoľvek dôvodu prestane vykonávať funkciu 

koordinačného centra (najmä výmaz z Registra koordinačných centier, zrušenie povinnosti mať 

založené koordinačné centrum podľa Zákona o odpadoch), 

b) v prípade, ak bude zrušená povinnosť tvorby finančnej garancie podľa Zákona o odpadoch. 

7.23. Koordinačné centrum je povinné vrátiť Členovi KC alebo Bývalému členovi KC nevyčerpaný 

(nepoužitý) Príspevok v lehote do 30 dní odo dňa zániku finančnej garancie bezhotovostným 

prevodom na účet, z ktorého Člen KC (Bývalý člen KC) Príspevok hradil alebo na iný účet určený 

Koordinačnému centru Členom KC (Bývalým členom KC). 

 
 
VIII. OZNAMOVACIA POVINNOSŤ A POVINNOSŤ SÚČINNOSTI 
8.1.  Člen KC sa zaväzuje riadne a včas informovať KC o všetkých skutočnostiach, ktoré  sú nevyhnutné 

pre efektívne fungovanie Koordinačného centra a dôležité pre plnenie jeho funkcií vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy, zo Zákona o odpadoch a ostatných VZP. Člen KC sa zaväzuje poskytnúť KC všetku 
potrebnú súčinnosť, ktorú môže Koordinačné centrum potrebovať k plneniu svojich povinností 
podľa tejto Zmluvy a Zákona o odpadoch, a ktorú možno od Člena KC spravodlivo požadovať. 

8.2.  KC bude riadne a včas informovať Člena KC o všetkých skutočnostiach významných pre efektívne 
fungovanie Koordinačného centra, ako aj o ostatných skutočnostiach, ktoré môžu priamo alebo 
nepriamo ovplyvniť postavenie Člena KC vo vzťahu ku KC. 

8.3. Člen KC berie na vedomie, že KC bude oznamovať Ministerstvu/Inšpekcii porušenie povinností Člena 
KC podľa tejto Zmluvy a/alebo Zákona o odpadoch. 

8.4. Člen KC berie na vedomie, že podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo porušenie Zákona o odpadoch 
Členom KC má v prípadoch stanovených Zákonom o odpadoch za následok: 
a) udelenie pokuty Členovi KC zo strany Ministerstva/Inšpekcie, a/alebo 
b) zrušenie autorizácie Člena KC Ministerstvom. 
 
 

IX. MLČANLIVOSŤ 
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9.1. KC je povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách finančného, technického 
a obchodného charakteru, ktoré mu poskytol Člen KC  alebo ktoré získalo v rámci plnenia tejto 
Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či takéto informácie sú predmetom obchodného tajomstva Člena KC. 
Povinnosť zachovať mlčanlivosť  v zmysle vyššie uvedeného sa nevzťahuje na prípady, keď ide o VZP 
uloženú povinnosť zverejnenia týchto informácií, príp. o povinnosť vyplývajúcu z vykonateľného 
rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo o informáciu, ktorá je verejne známa. KC je ďalej povinné 
zaviazať mlčanlivosťou každú osobu, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom 
vzťahu ku KC, ktorá v rámci tohto vzťahu prichádza do kontaktu s údajmi o Členovi KC. 

9.2. KC zodpovedá za bezpečnosť informácií poskytnutých Členom KC a je povinné ich chrániť pred ich 
odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. 

9.3. Člen KC berie na vedomie, že nemá voči KC nárok na informácie finančného, technického 
a obchodného charakteru, ktoré KC poskytla iná OZV. 

9.4. Ukončením tejto Zmluvy povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku nezaniká a trvá naďalej. 
9.5. KC je povinné pri svojej činnosti postupovať tak, aby bola zabezpečená ochrana hospodárskej súťaže 

podľa zák. č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
 

 
X. ODPLATA KOORDINAČNÉHO CENTRA 
10.1. Člen KC je povinný uhrádzať KC odplatu za činnosti KC podľa tejto Zmluvy vo výške a spôsobom 

stanoveným v tomto článku Zmluvy (ďalej len „Odplata“). Odplata predstavuje podiel Člena KC na 
financovaní činnosti Koordinačného centra.  

10.2. Odplatu určuje na obdobie od 1.júla kalendárneho roka do 30.júna nasledujúceho kalendárneho 
roka členská schôdza KC. 

10.3. Odplata, ktorú bude hradiť Člen KC Koordinačnému centru pozostáva zo súčtu: 
a) paušálnej sumy, ktorá je rovnaká pre všetky OZV a ktorej výšku na príslušné obdobie schvaľuje 

členská schôdza KC (ďalej len „Paušálna suma“), a 
b) sumy, ktorá sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov v obciach, s ktorými má Člen KC uzavretú 

Zmluvu medzi OZV a obcou a sumy určenej na jedného obyvateľa, ktorej výšku na príslušné 
obdobie schvaľuje členská schôdza KC (ďalej len „Ekvivalent na obyvateľa“), pričom platí, že: 

• pre výpočet sumy v písm. b) sú rozhodné obce, s ktorými má Člen KC uzavretú Zmluvu medzi 
OZV a obcou k 01.januáru daného kalendárneho roka (t.j. napr. pre obdobie 01.07.2019 až 
30.06.2020 sú rozhodné obce, s ktorými má Člen KC uzavretú Zmluvu medzi OZV a obcou 
k 01.01.2019 atď), 

• pre výpočet sumy v písm. b) je rozhodný počet obyvateľov obcí k 30. júnu predchádzajúceho 
kalendárneho roka podľa údajov ohlásených obcami Štatistickému úradu Slovenskej republiky 
(t.j. napr. pre obdobie 01.07.2019 až 30.06.2020 je rozhodný počet obyvateľov zverejnený 
Štatistickým úradom SR k 30.06.2018).  

10.4. Člen KC berie na vedomie, že výšku Paušálnej  sumy ako aj výšku Ekvivalentu na obyvateľa určuje 
vždy  členská schôdza KC samostatne na každé obdobie, za ktoré sa Odplata hradí. 

10.5. Koordinačné centrum je povinné použiť Odplatu výlučne na zabezpečenie činnosti Koordinačného 
centra a teda výška Paušálnej  odmeny ako aj výška Ekvivalentu na obyvateľa bude určená vždy 
pomerne k predpokladaným nákladom (schválenému rozpočtu) Koordinačného centra na dané 
obdobie.   

10.6. Odplata je určená za nediskriminačných podmienok bez ohľadu na to, či Člen KC je zároveň členom 
družstva alebo nie. 
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10.7. Bezodkladne po  schválení Paušálnej  sumy ako aj výšky Ekvivalentu na obyvateľa, KC oznámi Členovi 
KC výšku Odplaty, ktorú má Člen KC za určené obdobie KC uhradiť.  

10.8. Člen KC  je povinný uhradiť KC Odplatu na základe vystavenej faktúry zo strany KC a doručenej 
Členovi KC aspoň do 14 dní predo dňom jej splatnosti. Fakturácia Odplaty bude rozdelená na dve 
rovnaké časti podľa kalendárnych rokov (t.j. na obdobie od 01.07. do 31.12. a na obdobie od 01.01. 
do 30.06.) V prípade, ak je KC platcom DPH, k  Odplate bude pripočítaná DPH vo  výške stanovenej 
VZP ku dňu dodania zdaniteľného plnenia. V prípade omeškania KC s doručením faktúry podľa tohto 
bodu sa o dobu takéhoto omeškania predlžuje splatnosť faktúry. 

10.9. V prípade omeškania Člena KC so zaplatením akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy Koordinačnému 
centru, je Člen KC povinný zaplatiť KC úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania až do zaplatenia. 

10.10. Člen KC podpisom tejto Zmluvy výslovne potvrdzuje, že so  spôsobom stanovenia výšky Odplaty KC 
a jej splatnosti podľa tohto článku súhlasí. 

10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia tejto Zmluvy patrí Koordinačnému centru 
Odplata za celé obdobie podľa bodu 10.2. tohto článku, počas ktorého došlo k ukončeniu Zmluvy. 
 

 
XI. DOBA TRVANIA ZMLUVY 
11.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
11.2. Táto  Zmluva  zaniká dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zániku autorizácie Člena KC na 

činnosť OZV alebo dňom, kedy KC z akéhokoľvek dôvodu prestane vykonávať funkciu koordinačného 
centra (najmä výmaz z Registra koordinačných centier, zánik družstva, zrušenie povinnosti mať 
založené koordinačné centrum podľa Zákona). 

11.3. Ukončením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa 
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa svojej povahy majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy, najmä 
avšak nielen záväzok mlčanlivosti, ustanovenia čl. V a VII. tejto Zmluvy. 

 
 
XII. DORUČOVANIE  

Ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná 
komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je v tejto Zmluve inak zvažovaná musí byť v písomnej podobe, 
v slovenskom jazyku, bude sa doručovať jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov a bude 
považovaná za náležite doručenú ak: 
a) bude doručená osobne, pri prijatí alebo odmietnutím prevzatia, 
b) bude zaslaná poštovou prepravnou spoločnosťou doporučene a s doručenkou, v deň doručenia, 

ktorý je vyznačený na doručenke, najneskôr však v piaty deň po neúspešnom pokuse o 
doručenie, bez ohľadu na to, či sa adresát o písomnosti dozvedel alebo nie, 

c) v prípadoch, keď oznámenie bolo doručované elektronicky (e-mailom), dňom odoslania na 
správnu e-mailovú adresu s výnimkou, ak odosielateľ obdrží spätnú informáciu, že správu sa 
doručiť nepodarilo. 

 
Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia budú adresované na príslušné adresy 
a e-maily Zmluvných strán uvedené nižšie (alebo na také iné adresy alebo e-maily, ktoré si Zmluvné 
strany navzájom oznámili podľa tohto bodu): 
 

Pre Člena KC :  
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Adresa: [................] 
E-mail: [................] 
  
Pre KC:  
  
Adresa: KC OBALY, družstvo, Laténska 14, 851 10 Bratislava 
E-mail: 
 

kcobaly@kcobaly.sk  
 
 

XIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
13.1. Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá Zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje 

členov jej štatutárneho orgánu, štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb a jej zamestnancov v 
nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto Zmluvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že 
osoby podľa prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach a povinnostiach v oblasti ochrany 
osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom. 

13.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) ako aj ostatnými VZP v oblasti ochrany 
osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie 
ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek 
spôsobom. 

13.4. KC si plní informačnú povinnosť zverejnením informácie o spracúvani osobných údajov na webovom 
sídle KC. 
 
 

XIV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
14.1. Člen KC vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že KC obdobné  zmluvy ako je táto Zmluva uzatvára 

aj s ostatnými OZV, ktoré majú rovnakú povinnosť ako Člen KC mať uzatvorenú zmluvu s KC. 
14.2. Táto Zmluva je platná a nadobúda účinnosť jej podpisom oboma  Zmluvnými stranami.  
14.3. Koordinačné centrum môže použiť celý zoznam OZV, ktorí majú s Koordinačným centrum 

uzatvorenú takúto zmluvu vo svojich publikáciách a korešpondencii. Okrem obchodného 
mena/názvu Člena KC môže Koordinačné centrum použiť značky, logá a prípadne iné ochranné 
známky Člena KC len na základe jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, v ktorom budú 
uvedené podmienky použitia. 

14.4. Táto Zmluva môže byť menená iba písomne na základe dohody Zmluvných strán s výnimkou zmeny 
podľa bodu 14.5. tohto článku. 

14.5. KC je oprávnené zmeniť Zmluvu jednostranne z dôvodu potreby jej zosúladenia so Zákonom 
o odpadoch a ostatnými VZP, a to i v prípade, že takáto zmena môže mať za následok podstatné 
rozšírenie povinností Člena KC. Takáto zmena Zmluvy musí byť písomne oznámená Členovi KC 
najneskôr 15 dní pred dňom, keď má vstúpiť do účinnosti. 

14.6. Pre vyučenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany v súlade s ust. § 262 ods. 1  a 2 OBZ 
dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou  sa spravuje OBZ. 

14.7. Vzorové znenie zmluvy, na základe ktorej bola uzavretá táto Zmluva, bolo schválené členskou 
schôdzou KC dňa 30.11.2020. 
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14.8. Táto Zmluva v plnom rozsahu dňom jej uzavretia nahrádza Zmluvu s koordinačným centrom č. 
[................]/OZV zo dňa [................] (ďalej len „Predchádzajúca zmluva“). Člen KC nie je povinný 
priložiť k Zmluve prílohy č. 1 až 4. Na právne vzťahy medzi Členom KC a KC v období predo dňom 
uzavretia Zmluvy sa použijú ustanovenia Predchádzajúcej zmluvy (tento bod sa nepoužije v prípade 
prvej zmluvy s OZV). 

14.9. Táto Zmluva má dvadsať  (20) strán a štyri Prílohy (len ak sa prikladajú), bola vyhotovená v dvoch (2) 
rovnopisoch, jeden pre Člena KC a jeden pre KC. 

14.10. V prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatného obsahu  
Zmluvy. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť vzájomnú súčinnosť k tomu, aby boli neplatné, 
neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia nahradené takými ustanoveniami platnými, účinnými 
a vykonateľnými, ktoré v najvyššej možnej miere zachovajú účel zamýšľaný neplatnými, neúčinnými 
alebo nevykonateľnými ustanoveniami a subsidiárne sa budú aplikovať ustanovenia OBZ, alebo 
iných VZP, ktoré sú im svojou povahou a obsahom najbližšie. To isté platí aj pre prípad zmluvnej 
medzery.  

14.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom pozorne prečítali,  jej ustanoveniam 
porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
Príloha č. 1:      Hlásenie o množstve obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej 

republike výrobcami zastúpenými Členom KC v roku predchádzajúcom roku uzavretia 
Zmluvy (ak je to aplikovateľné na Člena KC ) 

Príloha č. 2: Hlásenie o množstve vyzbieraného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov 
Členom KC v roku predchádzajúcom roku uzavretia Zmluvy (ak je to aplikovateľné na Člena 
KC ) 

Príloha č. 3:  Hlásenie o zazmluvnených obciach Členom KC ku dňu 01.01.kalendárneho roka uzavretia 
Zmluvy (ak je to aplikovateľné na Člena KC) 

Príloha č. 4: Trhový podiel OZV (Člena KC ) za rok predchádzajúci roku uzavretia Zmluvy (ak je to 
aplikovateľné na Člena KC) 

 
 V Bratislave dňa [................] V Bratislave dňa [................] 

 
Člen KC  

 
 
 
 

__________________________ 
[................] 
[................], funkcia    
 

 
 Koordinačné centrum 

 
 
 
 

__________________________ 
KC OBALY, družstvo 
[................], funkcia    
    

  
 
 
__________________________ 
KC OBALY, družstvo 
[................], funkcia    
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