ZMLUVA S KOORDINAČNÝM CENTROM Č. [.......]/INDIVID
(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:
Obchodné meno:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Sídlo:
IBAN:
Zapísaná:
Konajúca:

[................]
[................]
[................]
[................]
[................]
[................]
[................]
[................], funkcia
(ďalej len „Klient“)

a
Obchodné meno:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
IBAN:
Zapísaná:
Konajúca:

KC OBALY, družstvo
50 647 008
2120424515
Bohrova 1194/1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
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“)

Klient 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 Zákona o odpadoch a to pre:
a) všetky organizácie zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov v Slovenskej republike (ktorákoľvek z nich ďalej len „OZV“), a
b) pre všetkých výrobcov obalov v Slovenskej republike, ktorí si plnia svoje vyhradené povinnosti
podľa Zákona o odpadoch individuálne (ďalej len „Individualisti“ alebo ktorýkoľvek z nich ďalej
len „Individualista“).

1.2.

1.5.

Koordinačné centrum je postavené na princípoch otvorenosti, transparentnosti a princípu
rovnakého zaobchádzania so všetkými OZV a Individualistami. Princípy, na ktorých je Koordinačné
centrum postavené, bude Koordinačné centrum uplatňovať rovnako a bez obmedzenia voči
všetkým dotknutým subjektom, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členom Koordinačného centra
ako členovia družstva.
Klient je Individualista, ktorému bola udelená autorizácia Ministerstvom životného prostredia SR
(ďalej len „Ministerstvo“) na činnosť individuálneho plnenia vyhradených povinností výrobcov pre
vyhradený prúd odpadov z obalov.
Klient je povinný podľa § 29 ods. 1 písm. c) Zákona o odpadoch uzatvoriť zmluvu s Koordinačným
centrom a plniť povinnosti z nej vyplývajúce.
S poukazom na skutočnosti uvedené v tomto článku Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu.

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

2.2.

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 Zákona o odpadoch a úprava vzájomných vzťahov Klienta a Koordinačného
centra.
KC sa touto Zmluvou zaväzuje Klientovi plniť preňho funkciu koordinačného centra pre vyhradené
prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle § 31 Zákona o odpadoch
a Klient 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.

Klient je povinný:
a) predkladať Koordinačnému centru nasledovné písomné hlásenia:
aa) hlásenie o množstve obalov uvedených na trh v Slovenskej republike Klientom za
kalendárny rok najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou
hlásenia za kalendárny rok 2016, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, pričom obsah
a forma týchto hlásení sa musí zhodovať s tými, ktoré Klient zasiela na Ministerstvo.
V prípade, ak dôjde k zmene takto nahlásených údajov, Klient je povinný túto zmenu
nahlásiť Koordinačnému centru spoločne s nahlásením tejto zmeny Ministerstvu,
ab) hlásenie o množstve vyzbieraného odpadu z obalov Klientom za kalendárny rok
najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou hlásenia za kalendárny
rok 2016, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom obsah a forma týchto hlásení sa
musí zhodovať s tými, ktoré Klient zaslal na Ministerstvo. V prípade, ak dôjde k zmene
takto nahlásených údajov, Klient je povinný túto zmenu nahlásiť Koordinačnému centru
spoločne s nahlásením tejto zmeny Ministerstvu,
ac) hlásenie o aktuálnom celkovom plošnom pokrytí územia Slovenskej republiky systémom
individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu z obalov 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.

1.3.

1.4.
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3.2.

Porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tohto písmena a) zo strany Klienta je považované za
podstatné porušenie tejto Zmluvy,
b) predložiť na vyžiadanie Koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť údajov a
informácií poskytnutých podľa § 27 ods. 4 písm. h) Zákona o odpadoch,
c) uvádzať v hláseniach správne, úplné a pravdivé údaje a 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) 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,
e) 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 Klient preukázateľne
oboznámený. Porušenie povinnosti podľa tohto písmena zo strany Klienta je považované za
podstatné porušenie tejto Zmluvy,
f) financovať nakladanie s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov v rámci prúdu
odpadu prednostne len z prostriedkov, ktoré získal vo vzťahu k obalom. V uvedenom rozsahu sa
zaväzuje, že nebude vykonávať krížové financovanie nakladania s odpadom z obalov medzi
prúdmi odpadu,
g) plniť voči KC ďalšie povinnosti uložené Klientovi Zákonom o odpadoch a/alebo touto Zmluvou.
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) prijímať a spracovávať údaje od OZV a od Individualistov o množstve vyhradených výrobkov,
ktoré uviedli na trh, a o množstve odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov, pre ktorý zabezpečili
zber,
d) poskytovať Ministerstvu údaje v rozsahu a spôsobom stanoveným Zákonom o odpadoch,
e) 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,
f) bezodkladne informovať Ministerstvo a Inšpekciu o zistených nezrovnalostiach v činnosti
jednotlivých OZV a v evidencii a vykazovaní údajov u Individualistov,
g) uverejniť Klienta na webovej stránke Koordinačného centra ako osobu, ktorá uzavrela Zmluvu
s Koordinačným centrom,
h) vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy v súlade s VZP, s dobrými mravmi a s vynaložením
odbornej starostlivosti,
i) chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta pri dôslednom využívaní všetkých zákonných
prostriedkov tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a/alebo oprávnených záujmov
Klienta,
j) vynaložiť maximálne úsilie, aby všetky činnosti a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a Zákona
o odpadoch vykonávalo a plnilo hospodárne a účelne,
k) plniť ďalšie povinnosti, ktoré Koordinačnému centru vyplývajú zo Zákona o odpadoch a/alebo z
tejto Zmluvy.
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3.3.
3.4.

KC je oprávnené poveriť výkonom jednotlivých činností podľa tejto Zmluvy tretiu osobu, voči
Klientovi v takom prípade zodpovedá tak, akoby tieto činnosti vykonával sám.
Klient je oprávnený na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti nahliadnuť do účtovnej závierky
KC schválenej členskou schôdzou KC v mieste a čase určenom KC.

IV.

URČENIE TRHOVÉHO A ZBEROVÉHO PODIELU

4.1.

Klient je povinný si vypočítať trhový a zberový podiel podľa mechanizmu (metodiky) jeho výpočtu
schváleného členskou schôdzou KC a v súlade so Zákonom o odpadoch a oznámiť ich výšku
Koordinačnému centru v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia údajov rozhodných pre jeho
výpočet na webovom sídle Ministerstva. Do oznámenia nového trhového a zberového podielu
platí naposledy oznámený údaj Klientom. Trhový a zberový podiel Klienta za rok 2016 je uvedený
v prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
V prípade, ak bude mať KC pochybnosti o správnosti výpočtu trhového a/alebo zberového podielu
Klienta, je Klient povinný bezodkladne na žiadosť KC predložiť KC všetky údaje a doklady rozhodné
na ich výpočet.
Porušenie povinnosti podľa tohto článku zo strany Klienta je považované za podstatné porušenie
tejto zmluvy.

4.2.

4.3.

V.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ A POVINNOSŤ SÚČINNOSTI

5.1.

Klient 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. Klient 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 Klienta spravodlivo požadovať.
KC bude riadne a včas informovať Klienta o všetkých skutočnostiach významných pre efektívne
fungovanie koordinačného centra, ako aj o ostatných skutočnostiach, ktoré môžu priamo alebo
nepriamo ovplyvniť postavenie Klienta vo vzťahu ku KC.
Klient berie na vedomie, že KC bude oznamovať Ministerstvu/Inšpekcii porušenie povinností
Klienta podľa tejto Zmluvy a/alebo Zákona o odpadoch.
Klient berie na vedomie, že podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo porušenie Zákona o odpadoch
Klientom má v prípadoch stanovených Zákonom o odpadoch za následok:
a) udelenie pokuty Klientovi zo strany Ministerstva/Inšpekcie, a/alebo
b) zrušenie autorizácie Klienta Ministerstvom.

5.2.

5.3.
5.4.

VI.

MLČANLIVOSŤ

6.1.

KC je povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách finančného, technického
a obchodného charakteru, ktoré mu poskytol Klient, alebo ktoré získalo v rámci plnenia tejto
Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či takéto informácie sú predmetom obchodného tajomstva Klienta.
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
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6.4.

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 Klientovi.
KC zodpovedá za bezpečnosť informácií poskytnutých Klientom a je povinné ich chrániť pred ich
odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
Klient berie na vedomie, že nemá voči KC nárok na informácie finančného, technického
a obchodného charakteru, ktoré KC poskytla iná OZV alebo Individualista.
Ukončením tejto Zmluvy povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku nezaniká a trvá naďalej.

VII.

ODPLATA KOORDINAČNÉHO CENTRA

6.2.
6.3.

7.1.

Klient 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 Klienta na
financovaní činnosti Koordinačného centra.
7.2. Klient sa zaväzuje uhradiť Koordinačnému centru Odplatu prvýkrát za obdobie od 17.12.2016 do
30.06.2018 a následne vždy na obdobie od 01. júla kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho
kalendárneho roka.
7.3. Výšku Odplaty Koordinačného centra za obdobie od 17.12.2016 do 30.06.2018, ktorú je Klient
povinný uhradiť, oznámi Koordinačné centrum Klientovi pri uzavretí tejto Zmluvy.
7.4. Odplata, ktorú bude hradiť Klient Koordinačnému centru pozostáva z paušálnej sumy, ktorá je
rovnaká pre všetky OZV a Individualistov a ktorej výšku na príslušné obdobie schvaľuje členská
schôdza KC (ďalej len „Paušálna suma“).
7.5. Klient berie na vedomie, že výšku Paušálnej sumy určuje vždy členská schôdza KC samostatne na
každé obdobie, za ktoré sa Odplata hradí.
7.6. Koordinačné centrum je povinné použiť Odplatu výlučne na zabezpečenie činnosti Koordinačného
centra.
7.7. Odplata je určená za nediskriminačných podmienok bez ohľadu na to, či Klient je členom KC ako
člen družstva alebo nie.
7.8. Bezodkladne po schválení Paušálnej sumy KC oznámi Klientovi výšku Odplaty, ktorú má Klient za
určené obdobie KC uhradiť.
7.9. Klient je povinný uhradiť KC Odplatu na základe vystavenej faktúry zo strany KC a doručenej
Klientovi aspoň do 14 dní predo dňom jej splatnosti. V prípade, ak bude 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.
7.10. V prípade omeškania Klienta so zaplatením akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy Koordinačnému
centru, je Klient povinný zaplatiť KC úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania až do zaplatenia.
7.11. Klient podpisom tejto Zmluvy výslovne potvrdzuje, že so spôsobom stanovenia výšky Odplaty KC
a jej splatnosti podľa tohto článku súhlasí.
7.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia tejto Zmluvy patrí Koordinačnému centru
Odplata za celé obdobie podľa bodu 7.2. tohto článku, počas ktorého došlo k ukončeniu Zmluvy.
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VIII. DOBA TRVANIA ZMLUVY
8.1.

8.2.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa právoplatného zrušenia autorizácie alebo zániku
autorizácie Klienta na činnosť individuálneho plnenia vyhradených povinností výrobcov pre
vyhradený prúd odpadov z obalov.
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.

IX.

DORUČOVANIE

9.1.

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 Klienta:
Adresa:
E-mail:

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

Pre KC:
Adresa:
E-mail:

X.

KC OBALY, družstvo, Bohrova 1194/1, 851 01 Bratislava
kcobaly@kcobaly.sk

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Klient vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že KC obdobné zmluvy ako je táto Zmluva uzatvára aj
s ostatnými OZV/Individualistami, ktorí majú rovnakú povinnosť ako Klient mať uzatvorenú zmluvu
s KC.
10.2. Táto Zmluva je platná a nadobúda účinnosť jej podpisom oboma Zmluvnými stranami.
10.3. Koordinačné centrum môže použiť celý zoznam OZV a Individualistov, ktorí majú s Koordinačným
centrum uzatvorenú takúto zmluvu vo svojich publikáciách a korešpondencii. Okrem obchodného
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mena/názvu Klienta môže Koordinačné centrum použiť značky, logá a prípadne iné ochranné
známky Klienta len na základe jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, v ktorom budú uvedené
podmienky použitia.
10.4. Táto Zmluva môže byť menená iba písomne na základe dohody Zmluvných strán s výnimkou
zmeny podľa bodu 10.5. tohto článku.
10.5. 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 Klienta. Takáto zmena Zmluvy musí byť písomne oznámená Klientovi
najneskôr 30 dní pred dňom, keď má vstúpiť do účinnosti.
10.6. 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.
10.7. Vzorové znenie zmluvy, na základe ktorej bola uzavretá táto Zmluva, bolo schválené členskou
schôdzou KC dňa 07.12.2017.
10.8. Táto Zmluva má sedem (7) strán a tri Prílohy, bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden pre
Klienta a jeden pre KC.
10.9. 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.
10.10. 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:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

Hlásenie o množstve obalov uvedených na trh v Slovenskej republike Klientom v roku
2016
Hlásenie o množstve vyzbieraného odpadu z obalov Klientom v roku 2016
Trhový a zberový podiel Klienta za rok 2016

V Bratislave dňa [................]

V Bratislave dňa [................]

Klient

Koordinačné centrum

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

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