
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC PNEU, družstvo 

Stanovy 

 

V znení zmeny zo dňa 05.09.2019, vykonanej rozhodnutím členskej schôdze. 
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ČLÁNOK 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Predmet činnosti 

1.1. Družstvo je koordinačným centrom pre odpadové pneumatiky v zmysle príslušných ustanovení zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

(„zákon o odpadoch“). Predmetom činnosti družstva je plnenie funkcie koordinačného centra pre 

odpadové pneumatiky a súvisiacich povinností v súlade so zákonom o odpadoch. 

1.2. Družstvo nie je založené za účelom podnikania a dosahovania zisku. Prípadný zisk musí byť použitý  

v súlade s týmito stanovami na plnenie funkcie koordinačného centra pre odpadové pneumatiky. 

1.3. Tieto stanovy  spolu  s notárskou zápisnicou o ustanovujúcej  členskej  schôdzi predstavujú  zmluvu 

o založení koordinačného centra pre odpadové pneumatiky v zmysle zákona o odpadoch. 

Obchodné meno, sídlo 

1.4. Obchodné meno družstva znie: „KC PNEU, družstvo“. 

1.5. KC PNEU, družstvo („družstvo“) má sídlo na adrese: Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská 

republika. 

Štatút koordinačného centra 

1.6. Podrobná organizačná štruktúra družstva je upravená štatútom koordinačného centra, ktorý družstvo 

zverejní na svojom webovom sídle. 

Zakladajúci členovia 

1.7. Zakladajúci členovia družstva splnili svoju povinnosť preukázať splnenie podmienky byť organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pneumatík („OZV“) alebo výrobcom pneumatík, ktorí plní vyhradené 

povinnosti individuálne (individuálne plniaci výrobca „IPV“) s platnou autorizáciou predložením 

príslušnej autorizácie na zakladajúcej členskej schôdzi. 

1.8. Zakladajúci členovia zakladajú družstvo s predmetom činnosti stanoveným týmito stanovami ako 

všetky osoby, ktorým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 11. mája 2018 

písomne uložilo povinnosť založiť koordinačné centrum pre odpadové pneumatiky v súlade s 

§ 31 ods. 5 zákona o odpadoch. 

1.9. Zakladajúci členovia družstva sú: 

(i) ELT Management Company Slovakia s.r.o., so sídlom Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava, 

IČO: 50 096 273; 

 
(ii) MIKONA s.r.o., so sídlom Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 31 570 364; 

 
(iii) SLOVMAS, a. s., so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 44 946 422; 

 
(iv) ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO 31 347 215. 
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ČLÁNOK 2 

ZÁKLADNÉ ZÁSADY 

Neziskovosť 

2.1. Prípadný zisk družstva nesmie byť rozdelený medzi jeho členov alebo členov orgánov družstva. 

Zisk môže byť použitý iba na prevádzku družstva v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, najmä zákonom o odpadoch. 

Zákonnosť, transparentnosť a rovné podmienky 

2.2. Družstvo je spravované a vykonáva svoju činnosť v súlade s všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, najmä zákonom o odpadoch. Družstvo dodržiava princíp transparentnosti a rovných 

podmienok pre všetky zúčastnené OZV/IPV. 

Ochrana hospodárskej súťaže 

2.3. Družstvo si uvedomuje vzájomné súťažné postavenie OZV/IPV. Družstvo pri svojej činnosti 

dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Družstvo 

chráni dôvernosť súťažných informácií, s ktorými nakladá. Informácie sú považované za dôverné 

súťažnej povahy (i) pokiaľ nie sú všeobecne známe a ich držiteľ ich sám legitímne za dôverné 

považuje a odpovedajúcim spôsobom s nimi nakladá a (ii) pokiaľ by ich výmena alebo zverejnenie 

mohlo obmedziť hospodársku súťaž (napríklad informácie o trhovom podiele, hospodárskej situácii 

či hospodárskych plánoch OZV/IPV). V prípade pochybností sa informácie a dokumenty obsahujúce 

informácie považujú za dôverné informácie súťažnej povahy. Ochrana dôvernosti súťažných 

informácií nemá vplyv na povinnosť družstva používať dôverné súťažné informácie za podmienok 

a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, najmä zákonom o odpadoch, avšak opäť v súlade 

so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Členovia družstva sa zaväzujú prijímať všetky 

opatrenia, ktoré od nich je možné spravodlivo požadovať, tak, aby zabránili zneužitiu družstva ako 

platformy pre praktiky, ktoré by boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na 

ochranu hospodárskej súťaže. 

Dôveryhodnosť 

2.4. Družstvo sa spravuje a prevádzkuje spôsobom, ktorý zaisťuje jeho dôveryhodnosť zo strany 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

jeho účastníkov a ich relevantných zmluvných partnerov a širokej verejnosti. Za neexistencie 

nástrojov pre harmonizáciu výkladu legislatívy a overovania príslušných relevantných dát družstvo 

aktívne informuje o svojej obmedzenej úlohe v koordinácií vyhradených povinností výrobcov 

pneumatík. 
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ČLÁNOK 3 

ČLENOVIA, VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA, ZÁKLADNÉ IMANIE, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

3.1 Členmi družstva môžu byť len OZV a IPV s príslušnou platnou autorizáciou podľa zákona o odpadoch. 

3.2 Členmi družstva sú nasledujúce spoločnosti, každá s nasledujúcim základným členským vkladom: 

i) ELT Management Company Slovakia s.r.o., so sídlom Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava, 

IČO: 50 096 273, základný členský vklad 400 EUR 

 
ii) MIKONA s.r.o., so sídlom Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 31 570 364, základný členský 

vklad 400 EUR 

 
iii) SLOVMAS, a. s., so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 44 946 422, základný členský 

vklad 400 EUR 

 
iv) ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO 31 347 215, 

základný členský vklad 400 EUR 

Členské vklady 

3.3 Každý zakladajúci člen je povinný zaplatiť svoj základný členský vklad v plnom rozsahu do 15 dní od 

založenia družstva k rukám správcu základných členských vkladov, ktorým bol určený člen 

predstavenstva Radim Filák, bytom Přílepy 310, 769 01 Holešov, Česká republika. 

3.4 Výška základného členského vkladu každého nového člena do základného imania je 400 EUR. Základný 

členský vklad nového člena musí byť v plnej výške splatený družstvu, a to najneskôr ku dňu prijatia 

za člena. 

Základné zapisované imanie 

3.5 Základné zapisované imanie družstva tvorí súhrn základných členských vkladov, ku ktorým sa členovia 

zaviazali, ktoré  sa  zapisuje  do  obchodného  registra.  Základné  zapisované  imanie  družstva  je 

1 600 EUR a predstavuje hodnotu zapisovanú do obchodného registra. 

Vznik členstva 

3.6 Členstvo v družstve vzniká: 

i) pri založení družstva jeho vznikom, 

ii) za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky a zaplatením 

základného členského vkladu. 

3.7 O prijatí osoby za člena rozhoduje na základe členskej prihlášky v súlade s týmito stanovami členská 

schôdza na svojom najbližšom zasadaní. K prihláške musí byť pripojená príslušná autorizácia OZV 

alebo IPV a výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra. Odmietnutie prihlášky nemusí 

byť zdôvodnené. 

3.8 Prevod členských práv a povinností na iného člena alebo na tretiu osobu sa vylučuje. 

3.9 V prípade zániku člena – právnickej osoby s právnym nástupcom, vstupuje právny nástupca do 

všetkých doterajších práv a povinností bez ďalšieho. 

Zoznam členov 

3.10 Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje pri fyzických osobách - 

podnikateľoch meno a bydlisko, výška základného členského vkladu, výška splateného základného 

členského vkladu a pri právnických osobách obchodné meno a sídlo, IČO, výška základného členského 

vkladu, výška splateného základného členského vkladu. Okrem týchto informácií družstvo do zoznamu 

zapisuje aj kontaktné údaje člena, najmä kontaktnú emailovú adresu. Do zoznamu sa bez zbytočného 

odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Každému, kto osvedčí právny záujem, 

umožní predstavenstvo nahliadnuť do zoznamu. Člen má právo do zoznamu nahliadať a žiadať vydanie 

osvedčenia o svojom členstve a obsahu jeho zápisu v zozname. 
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Zánik členstva 

3.11 Členstvo v družstve zaniká (i) písomnou dohodou; (ii) vystúpením; (iii) vylúčením; 

(iv) vyhlásením konkurzu na majetok člena; (v) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku člena; (vi) zánikom družstva; (vii) v prípade člena – fyzickej osoby, smrťou; (viii) 

v prípade člena – právnickej osoby vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu na jej majetok alebo 

jej zánikom bez právneho nástupcu. 

3.12 Dohoda o zániku členstva musí mať písomnú formu. Členstvo zaniká ku dňu uvedenom v dohode. 

3.13 V prípade vystúpenia člena z družstva zaniká členstvo uplynutím dvoch mesiacov od doručenia 

písomného oznámenia družstvu. 

3.14 Okrem dôvodov stanovených obchodným zákonníkom môže dôjsť k vylúčeniu člena v prípade, ak: 

(i) mu zanikla príslušná autorizácia alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jej zrušení, a to až po 

rozhodnutí príslušného súdu, ktorým sa konanie vo veci končí, ak  člen proti rozhodnutiu   

o zrušení autorizácie podal správnu žalobu, prípadne po rozhodnutí o opravnom prostriedku, 

ktorým napadol príslušné rozhodnutie súdu; 

(ii) ak opakovane a napriek písomnej výstrahe neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo stanov, 

predovšetkým ak mešká so splatením základného členského vkladu za obdobie viac ako  

30 dní. 

3.15 O vylúčení rozhoduje členská schôdza do 1 mesiaca odo dňa, keď družstvo zistilo naplnenie dôvodu 

na vylúčenie. Rozhodnutie o vylúčení musí byť odôvodnené. Členstvo v tomto prípade zaniká dňom 

doručenia rozhodnutia o vylúčení vylúčenému členovi. Proti vylúčeniu nie je možné podať odvolanie. 

3.16 V prípade smrti člena – fyzickej osoby musí dedič požiadať o členstvo v súlade s obchodným 

zákonníkom do 3 mesiacov od právoplatného ukončenia dedičského konania. Členstvo dediča je 

podmienené súhlasom členskej schôdze. Ak dedič právo vzniku členstva nevyužije alebo žiadosť 

nebude schválená členskou schôdzou, má takýto dedič právo na vyrovnací podiel člena, ktorého 

členstvo zaniklo. 

Obmedzenie členských práv 

3.17 V prípade, že je členovi právoplatne zrušená príslušná autorizácia podľa zákona o odpadoch, stráca 

tento člen svoje členské práva na členskej schôdzi v rozsahu potrebnom na účasť na činnostiach 

družstva stanovených zákonom o odpadoch. V takom prípade sa pri hlasovaní na členskej schôdzi za 

počet hlasov potrebných pre prijatie rozhodnutia považuje počet hlasov stanovených stanovami 

znížený o počet hlasov, ktorými disponuje príslušný člen družstva. Ak člen preukáže, že podal správnu 

žalobu voči rozhodnutiu o zrušení autorizácie spolu s návrhom na odkladný účinok, tak sa členstvo 

neobmedzí až do momentu právoplatného rozhodnutia súdu o odkladnom účinku. Ak súd prizná 

odkladný účinok správnej žalobe, ktorou člen napadol príslušné rozhodnutie o zrušení autorizácie, 

nestráca člen svoje členské práva do doby zániku odkladného účinku. Obmedzenie členských práv na 

členskej schôdzi podľa týchto stanov nemá vplyv na výkon funkcie príslušného člena predstavenstva 

a člena regulatórneho výboru, ktorých výkon funkcie naďalej trvá aj pri obmedzení členských práv 

príslušného člena družstva. 

Neziskovosť 

3.18 V súlade so základnými zásadami družstva a zákonom o odpadoch nemajú členovia právo na podiel 

zo zisku družstva. Členská schôdza nesmie rozhodnúť o rozdelení zisku medzi členov alebo vyplatení 

zisku členom orgánov družstva a musí rozhodnúť tak, že zisk sa v prípade existencie neuhradenej 

straty minulých rokov použije na úhradu tejto straty, inak sa prevádza do ostatných fondov zo zisku 

zriadených za účelom financovania prevádzky družstva, pričom o použití prostriedkov z týchto fondov 

rozhoduje členská schôdza v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä  zákonom 

o odpadoch. 

Vyrovnací podiel 

3.19 Na rozdiel od všeobecnej úpravy podľa obchodného zákonníka a v súlade so základnými zásadami 

družstva, majú členovia v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom právo na vyrovnací podiel 

iba vo výške svojho splateného základného členského vkladu. Vyrovnací podiel je splatný do troch 

mesiacov od schválenia individuálnej účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo v družstve zaniklo. 
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Práva a povinnosti členov 

3.20 Každý člen družstva má v súlade so stanovami právo: 

(i) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva v súlade s týmito stanovami; 

(ii) voliť do orgánov družstva; 

(iii) navrhovať osoby na zvolenie do predstavenstva a regulatórneho výboru; 

(iv) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, vznášať pripomienky na orgány družstva 

a byť o ich riešení informovaný; 

(v) vyžiadať si zápisnicu z členskej schôdze a jej prílohy; 

(vi) byť informovaný o výsledkoch hospodárenia družstva; 

(vii) na vyrovnací podiel pri zániku členstva; 

3.21 Každý člen družstva je povinný: 

(i) dodržiavať stanovy a plniť rozhodnutia orgánov družstva; 

(ii) zaplatiť základný členský vklad; 

(iii) uzatvoriť s družstvom účastnícku zmluvu podľa týchto stanov a riadne si plniť príslušné 

zmluvné povinnosti; 

(iv) bezodkladne  družstvu  oznámiť,   že  bolo  rozhodnuté   o zrušení  príslušnej   autorizácie 

a následne družstvo bezodkladne informovať o súvisiacich opravných prostriedkoch, 

žalobách a rozhodnutiach, ktoré môžu mať vplyv na obmedzenie členských práv tohto člena, 

prípadne na existenciu jeho autorizácie a členstva v družstve. 

Výkon práv členov družstva 

3.22 Členovia družstva musia svoje práva vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu riadneho a plynulého 

fungovania družstva alebo jeho neprimeraného zaťaženiu, pričom v prípade pochybností rozhoduje 

členská schôdza o prípustnosti spôsobu výkonu práv členov družstva po konzultácii s operátorom 

podľa týchto stanov alebo externým právnym poradcom o prípustnosti spôsobu výkonu práv členov 

družstva s ohľadom na potrebu vyváženej ochrany práv členov družstva a v súlade so Základnými 

zásadami stanovenými týmito stanovami. Na rozdiel od úpravy podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a v súlade so Základnými zásadami stanovenými týmito stanovami, ani členovia družstva 

nemajú prístup k dôverným súťažným informáciám. 

Práva a povinnosti účastníkov, nediskriminácia 

3.23 Práva a povinnosti účastníkov sú v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch za nediskriminačných 

podmienok  stanovené  účastníckou  zmluvou  tak,  že  práva  a povinnosti  účastníkov  vyplývajúce 

z účastníckej zmluvy sú rovnaké pre všetkých účastníkov. 

Podmienky výkonu práv účastníkov 

3.24 Účastníci nemajú prístup k dôverným súťažným informáciám. Svoje práva musia účastníci vykonávať 

tak, aby nedošlo k ohrozeniu riadneho a plynulého fungovania družstva, či k jeho neprimeraného 

zaťaženiu. V prípade pochybností rozhoduje členská schôdza po porade s operátom podľa týchto 

stanov alebo externým právnym poradcom o prípustnosti spôsobu výkonu práv účastníkov s ohľadom 

na potrebu vyváženej ochrany práv účastníkov a v súlade so Základnými zásadami stanovenými 

týmito stanovami. 
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ČLÁNOK 4 

ČLENSKÁ SCHÔDZA 

4.1 Členská chôdza je najvyšším orgánom družstva, na ktorej členovia osobne alebo prostredníctvom 

svojich zástupcov uplatňujú svoje právo podieľať sa na riadení družstva. 

4.2 Členská schôdza v súlade so zákonom č. 513/1993 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov („obchodný zákonník“) plní aj pôsobnosť kontrolnej komisie. Členská schôdza zároveň 

riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie je týmito stanovami 

stanovené inak. 

Rozhodujúca väčšina 

4.3 Každý člen má pri hlasovaní 1 hlas a k prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia je potrebný súhlas všetkých 

členov. V prípade  hlasovania o vylúčení člena vylučovaný  člen nehlasuje.  Obdobne  pri  hlasovaní  

o súlade spôsobu výkonu práv člena družstva s týmito stanovami príslušný člen nehlasuje. 

Pôsobnosť 

4.4 Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä: 

(i) rozhodovanie o prijatí, zmene a doplnení stanov, 

(ii) voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov regulatórneho výboru, 

(iii) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej 

závierky, 

(iv) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania, 

(v) rozhodovanie o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, 

(vi) rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení alebo zrušení družstva s likvidáciou a o zmene 

právnej formy družstva, 

(vii) vymenovanie likvidátora a určenie výšky odmeny likvidátora, 

(viii) rozhodovanie o prijatí nového člena družstva, 

(ix) rozhodovanie o vylúčení člena družstva, 

(x) schvaľovanie spôsobu stanovenia a výšky účastníckych príspevkov podľa účastníckej zmluvy 

v zmysle týchto stanov, 

(xi) schvaľovanie návrhu vzorovej účastníckej zmluvy medzi družstvom a účastníkom a jej zmien 

v súlade s týmito stanovami, 

(xii) výber operátora a zabezpečenie zmluvy medzi družstvom a operátorom, 

(xiii) zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva družstva, 

(xiv) zabezpečenie vypracovania a uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok, 

prípadne aj ďalších dokumentov, ak takáto povinnosť družstvu vznikne, 

(xv) vypracúvanie správy o činnosti družstva, 

(xvi) zabezpečenie vedenia zoznamu členov družstva a vykonávanie zmien zápisu v tomto 

zozname bezodkladne po tom, čo jej bude takáto zmena preukázaná, 

(xvii) zabezpečovanie vyhotovenia zápisnice zo zasadnutia členskej schôdze, 

(xviii) zaistenie plnenia funkcií družstva ako koordinačného centra pre odpadové pneumatiky podľa 

zákona o odpadoch pri zachovaní požiadaviek ochrany dôverných hospodárskych údajov 

podľa právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže, 

(xix) zriaďovanie odborných komisií zložených zo zástupcov jednotlivých členov družstva; 

(xx) rozhodovanie o ďalších otázkach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ tak 

ustanovuje obchodný zákonník, tieto stanovy, alebo pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci 

členská schôdza vyhradila, alebo o akýchkoľvek ďalších záležitostiach družstva, ktoré tieto 

stanovy nevyhradili inému orgánu. 

4.5 Členská schôdza môže niektoré zo svojich kompetencií a povinností preniesť na operátora podľa týchto 

stanov, pričom na operátora vždy prenesie tie kompetencie a povinnosti, ktorých výkon by mohol byť 

inak v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže. 
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4.6 V rámci výkonu kontrolnej komisie patrí do pôsobnosti členskej schôdze najmä: 

(i) kontrola dodržiavania stanov družstva, 

(ii) kontrola plnenia uznesení orgánov družstva, 

(iii) kontrola tvorby a použitia fondov družstva, 

(iv) prerokúvanie a prešetrovanie sťažností členov družstva, 

(v) právo požadovať od operátora a členskej schôdze akékoľvek informácie o hospodárení 

družstva s výnimkou informácií, ktorých poskytnutie by bolo v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, 

(vi) informovať operátora  a členskú  schôdzu  o zistených  nedostatkoch  v činnosti  družstva  

a vyžadovať vykonania nápravy. 

Členská schôdza - zvolávanie 

4.7 Členskú schôdzu zvoláva ktorýkoľvek člen alebo operátor. Operátor je oprávnený zvolať členskú 

schôdzu iba v prípade rozhodovania per rollam podľa bodu  4.8  a je  povinný tento zámer oznámiť 

vopred členom formou e-mailovej komunikácie s potvrdením prevzatia. Členská schôdza sa koná 

aspoň raz do roka. Členská schôdza sa zvoláva zaslaním pozvánky s návrhom programu ostatným 

členom aspoň 30 kalendárnych dní pred dňom konania členskej schôdze, a to písomne a zároveň 

elektronicky na e-mailové adresy, podľa aktuálneho zoznamu členov. Dokumenty potrebné k 

riadnemu priebehu členskej schôdze musia byť doručené všetkým členom najmenej 10 kalendárnych 

dní pred dňom konania členskej schôdze. 

Členská schôdza – priebeh konania zasadania 

Účasť na členskej schôdzi 

4.7.1. Členskej  schôdze  sa  zúčastňujú  členovia  prostredníctvom  svojich  zástupcov  v súlade 

s obchodným zákonníkom a ďalšie osoby so súhlasom všetkých prítomných členov, typicky 

najmä zástupca operátora, ktorý je spravidla zapisovateľom alebo prípadne iný externý 

právny poradca družstva či členov. Osoby prítomné na členskej schôdzi sa podpíšu na listinu 

prítomných, vyhotovenú zvolávateľom. Do voľby orgánov vedie členskú schôdzu zvolávateľ. 

Otváranie, uznášaniaschopnosť 

4.7.2. Zvolávateľ otvorí členskú schôdzu a overí jej uznášaniaschopnosť. Pokiaľ nie je prítomná 

osoba oprávnená otvoriť členskú schôdzu, môže akýkoľvek z prítomných členov otvoriť a 

predsedať členskej schôdzi až do voľby orgánov. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak 

sú prítomní všetci členovia. 

Voľba orgánov členskej schôdze 

4.7.3. Po otvorení a overení uznášaniaschopnosti nechá zvolávateľ členskú schôdzu hlasovať o 

predsedovi a zapisovateľovi ako orgánoch danej členskej schôdze. Predseda a zapisovateľ 

musia byť rozdielne osoby. O orgánoch sa hlasuje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných 

členov, a to z prítomných kandidátov navrhnutých členmi pred hlasovaním o ich zvolení. Od 

svojho zvolenia predseda členskú chôdzu riadi, teda najmä predkladá body k diskusii a k 

hlasovaniu, udeľuje slovo, počíta hlasy, overuje uznášaniaschopnosť členskej schôdze v 

prípade zmeny účasti na členskej schôdzi a členskú schôdzu ukončuje. 

Program 

4.7.4. Členská schôdza koná o bodoch uvedených v programe na pozvánke a v poradí uvedenom 

v pozvánke. Iba za prítomnosti všetkých členov na členskej schôdzi a so súhlasom všetkých 

členov je možné (i) prerokovať aj iné body ako tie, ktoré sú uvedené na pozvánke, (ii) 

prerokovať body v inom ako stanovenom poradí alebo (iii) niektoré zaradené body 

neprerokovať. Prípadné návrhy vo veci zaradenia nových bodov, zmeny poradia 

prerokovávaných bodov alebo neprerokovanie niektorých bodov musia byť predložené 

najneskôr na výzvu predsedu. V takom prípade sa najskôr hlasuje o zaradení nových bodov. 

V prípade prijatia sú nové body programu v tomto poradí zaradené za body uvedené v 

pozvánke. Potom sa v rovnakom poradí hlasuje o prípadných návrhoch na zmenu poradia 

prerokovávaných, nakoniec o prípadných návrhoch na neprerokovanie niektorých bodov. 
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Ukončenie a zápisnica 

4.7.5. Členská schôdza končí prerokovaním všetkých zaradených bodov alebo tým, že prestane byť 

uznášaniaschopná. Zápisnica z členskej schôdze sa vyhotovuje do 15 dní odo dňa jej 

ukončenia a podpisujú ju zapisovateľ a všetci prítomní členovia. Podpis zapisovateľa musí 

byť notársky overený za predpokladu, že to vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy. 

Súčasťou zápisnice je vždy vyjadrenie zapisovateľa k súladu daného zasadania s predpismi 

na ochranu hospodárskej súťaže. Prílohou zápisnice je listina prítomných a prílohy podľa 

prerokovávaných bodov. Zápisnica z členskej schôdze sa zhotovuje aj v prípade, že sa o 

rozhodnutí či priebehu členskej schôdze vyhotovuje notárska zápisnica na základe všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Zapisovateľ zabezpečí zaslanie kópie zápisnice z členskej 

schôdze elektronicky na príslušné adresy všetkým členom, bez zbytočného odkladu po jeho 

konaní a uloženie originálu zápisnice u operátora. 

Rozhodovanie per rollam 

4.8 O všetkých záležitostiach môžu členovia prijímať rozhodnutia aj mimo členskú schôdzu (per rollam). 

Osoba, ktorá je oprávnená členskú schôdzu zvolať, zašle návrh rozhodnutia členskej schôdze všetkým 

členom k vyjadreniu spolu s podkladmi potrebnými pre prijatie rozhodnutia, a to písomne a zároveň 

elektronicky na e-mailové adresy, oboje podľa aktuálneho zoznamu členov. Členovia sa k 

predloženému návrhu rozhodnutia musia vyjadriť písomne v lehote uvedenej predkladateľom, teda do 

konca stanovenej lehoty doručiť svoje písomné vyjadrenie na adresu uvedenú v návrhu rozhodnutia. 

Lehota pre doručenie vyjadrenia je všeobecne stanovená na 15 kalendárnych dní odo dňa odoslania 

návrhu rozhodnutia predkladateľom, môže však byť aj kratšia či dlhšia, z dôvodu špecifických 

okolností vysvetlených v návrhu rozhodnutia. Ak sa člen v lehote nevyjadrí, platí, že s navrhovaným 

rozhodnutím nesúhlasí. K prijímaniu rozhodnutí per rollam je potrebné dosiahnuť rovnaký počet hlasov 

ako pri rozhodovaní na členskej schôdzi. Rozhodnutie je prijaté dňom doručenia vyjadrení všetkých 

členov. Predkladateľ má povinnosť zaslať elektronicky na príslušné e-mailové adresy oznámenie o 

výsledku hlasovania všetkým členom bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia. Predkladateľ má 

ďalej povinnosť doklady o zaslaní návrhu rozhodnutia a doručené vyjadrenia uložiť u operátora. 

Prístup k informáciám 

4.9 Členská schôdza má prístup k dokumentom a informáciám týkajúcich sa družstva v rozsahu potrebnom 

k výkonu jej funkcie. Členská schôdza sa však vyvaruje prístupu k dôverným súťažným informáciám; 

v prípade pochybností o charaktere informácií, ktoré požaduje, si za súčinnosti a súhlasu členskej 

schôdze vyžiada stanovisko externého právneho poradcu v tejto oblasti a/alebo sa vyvaruje prístupu 

k eventuálne dôverným súťažným informáciám zavedením primeraných opatrení (napr. preverenie 

určitej záležitosti operátorom prípadne externým poradcom a poskytnutie anonymizovaných výsledkov 

preverenia členskej schôdzi). Pred poskytnutím týchto dôverných súťažných informácií členskej 

schôdzi operátor požiada o stanovisko externého právneho poradcu týkajúce sa jej povinnosti 

informáciu poskytnúť. Členovia majú povinnosť zaistiť ochranu dôverných súťažných informácií. 
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ČLÁNOK 5 

PREDSTAVENSTVO 

5.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva, teda koná za družstvo navonok spôsobom určeným 

týmito stanovami, pričom každý právny úkon predstavenstva podlieha predchádzajúcemu súhlasu 

členskej schôdze. 

Zloženie, funkčné obdobie 

5.2 Predstavenstvo je kolektívny orgán tvorený 4 členmi, volenými členskou schôdzou na trojročné 

funkčné obdobie výhradne zo zástupcov príslušných 4 členov družstva, a to aj opakovane. Za družstvo 

koná predstavenstvo tak, že za predstavenstvo musia konať navonok vždy všetci jeho členovia 

spoločne. 

5.3 Prví členovia predstavenstva sú títo zástupcovia členov družstva: 

(i) Radim Filák, bytom Přílepy 310, 769 01 Holešov, Česká republika 

(člen nominovaný spoločnosťou ELT Management Company Slovakia s.r.o.); 

(ii) Ing. Miloslav Kryštof, bytom Moravská 1628/37, 020 01 Púchov, Slovenská republika 

(člen nominovaný spoločnosťou MIKONA s.r.o.); 

(iii) Ing. Elena Bodíková, PhD., bytom I. Bukovčana, 841 08 Bratislava, Slovenská republika 

(člen nominovaný spoločnosťou SLOVMAS a. s.); 

(iv) Mgr. Ing. Peter Mišák, bytom Kazanská 56, 821 07 Bratislava, Slovenská republika 

(člen nominovaný spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.); 

5.4 Členovia predstavenstva vykonávajú svoju činnosť na  základe písomnej  zmluvy  o výkone  funkcie 

v súlade s obchodným zákonníkom. Výkon funkcie člena predstavenstva je bezodplatný. 

5.5 Pre účely voľby alebo zmeny členov predstavenstva každý príslušný člen družstva nominuje jedného 

svojho zástupcu. Takto sa postupuje aj pri zmene osoby zástupcu člena. Členská schôdza je touto 

nomináciou viazaná. 

5.6 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so 

záujmami družstva a všetkých jeho členov. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných 

informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu 

alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú 

uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom 

družstva. 

Prístup k informáciám 

5.7 Predstavenstvo má prístup k dokumentom a informáciám týkajúcich sa družstva v rozsahu potrebnom 

k výkonu jeho funkcie. Predstavenstvo sa však vyvaruje prístupu k dôverným súťažným informáciám; 

v prípade pochybností o charaktere informácií, ktoré požaduje, si za súčinnosti a súhlasu členskej 

schôdze vyžiada stanovisko externého právneho poradcu v tejto oblasti a/alebo sa vyvaruje prístupu 

k eventuálne dôverným súťažným informáciám zavedením primeraných opatrení (napr. preverenie 

určitej záležitosti operátorom prípadne externým poradcom a poskytnutie anonymizovaných výsledkov 

preverenia predstavenstvu. Pred poskytnutím týchto dôverných súťažných informácií predstavenstvu 

členská schôdza alebo operátor požiada o stanovisko externého právneho poradcu týkajúce sa jej 

povinnosti informáciu poskytnúť. Členovia predstavenstva majú povinnosť zaistiť ochranu dôverných 

súťažných informácií. 
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ČLÁNOK 6 

REGULATÓRNY VÝBOR 

6.1 Regulatórny výbor je zvláštny kontrolný orgán družstva zriadený za účelom kontroly činnosti 

koordinačného centra podľa zákona o odpadoch. Regulatórny výbor má výlučne kontrolné právomoci 

v rozsahu stanovenom zákonom  o odpadoch.  Členovia  regulatórneho výboru  sa  riadia  zásadami 

a pokynmi schválenými členskou  schôdzou  za podmienky,  že  sú  v súlade  s právnymi  predpismi 

a týmito stanovami. 

Prístup k informáciám 

6.2 Regulatórny výbor má prístup k dokumentom a informáciám týkajúcich sa družstva v rozsahu 

potrebnom k výkonu jeho kontrolnej funkcie. Regulatórny výbor sa však vyvaruje prístupu k dôverným 

súťažným informáciám; v prípade pochybností o charaktere informácií, ktoré požaduje, si za súčinnosti 

členskej schôdze vyžiada stanovisko externého právneho poradcu v tejto oblasti a/alebo sa vyvaruje 

prístupu k eventuálne dôverným súťažným informáciám zavedením primeraných opatrení (napr. 

preverenie určitej záležitosti operátorom, prípadne externým poradcom a poskytnutie 

anonymizovaných výsledkov preverenia regulatórnemu výboru). Pred poskytnutím týchto dôverných 

súťažných informácií regulatórnemu výboru sú členská schôdza a operátor povinní požiadať o 

stanovisko externého právneho poradcu týkajúce sa jej povinnosti informáciu poskytnúť. Členovia 

regulatórneho výboru majú povinnosť zaistiť ochranu dôverných súťažných informácií. 

6.3 Členovia regulatórneho  výboru  sú  povinní  vykonávať  svoju  funkciu  s odbornou  starostlivosťou  

a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú členovia 

regulatórneho výboru uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy 

tretích osôb pred záujmom družstva. 

Oznamovacia povinnosť 

6.4 V prípade, že nie je regulatórnemu výboru umožnený výkon jeho kontrolnej činnosti, regulatórny výbor 

túto skutočnosť oznámi Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskej inšpekcii 

životného prostredia. 

Zloženie, funkčné obdobie 

6.5 Členmi regulatórneho výboru sú 

(i) členovia predstavenstva, ktorým vzniká a zaniká členstvo v regulatórnom výbore automaticky 

vznikom a zánikom funkcie člena predstavenstva; člen nominovaný spoločnosťou ELT 

Management Company Slovakia s.r.o. a člen nominovaný spoločnosťou SLOVMAS, a.s. disponujú 

každý 3 hlasmi; člen nominovaný spoločnosťou MIKONA s.r.o. a člen nominovaný spoločnosťou 

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. disponujú každý dvomi hlasmi; 

(ii) dvaja zástupcovia štátu a zástupca reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s 

celoslovenskou pôsobnosťou, ktorým vzniká členstvo v regulatórnom výbore ich zvolením 

členskou schôdzou na návrh ministra životného prostredia Slovenskej republiky a na návrh 

štatutárneho orgánu reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou 

pôsobnosťou, po vzniku družstva. Zástupcovia štátu a zástupca reprezentatívneho záujmového 

združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou disponujú každý jedným hlasom. 

6.6 Členovia regulatórneho výboru, ktorí sú zároveň členmi predstavenstva, v rámci svojho konania 

rozlišujú, z akej funkcie konajú a pri svojom konaní jednoznačne uvádzajú, z akej funkcie konajú. 

6.7 Členovia regulatórneho výboru vykonávajú svoju činnosť na základe písomnej zmluvy o výkone 

funkcie. Výkon funkcie člena regulatórneho výboru je bezodplatný. 

6.8 Prvými členmi regulatórneho výboru, ktorí sú členmi predstavenstva, sú s uvedením počtu ich hlasov: 

(i) Radim Filák, bytom Přílepy 310, 769 01, Holešov, Česká republika –3 hlasy; 

(ii) Ing. Elena Bodíková, PhD., bytom I. Bukovčana, 841 08 Bratislava, Slovenská republika – 3 hlasy; 

(iii) Ing. Miloslav Kryštof, bytom Moravská 1628/37, 020 01 Púchov, Slovenská republika – 2 hlasy; 

(iv) Mgr. Ing. Peter Mišák, bytom Kazanská 56, 821 07 Bratislava, Slovenská republika – 2 hlasy; 

Pre úplnosť sa uvádza, že ďalšími členmi regulatórneho výboru budú: 

(v) dvaja zástupcovia štátu – každý 1 hlas, spolu 2 hlasy; 

(vi) zástupca združenia miest a obcí – 1 hlas. 
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Uznášaniaschopnosť a rozhodujúca väčšina 

6.9 Regulatórny výbor je uznášaniaschopný, ak sa konania zúčastnia členovia disponujúci aspoň desiatimi 

hlasmi. K prijatiu rozhodnutí regulatórneho výboru je potrebný súhlas členov disponujúcimi desiatimi 

hlasmi. 

Zasadnutie 

6.10 Riadne zasadnutie regulatórneho výboru sa uskutočňuje v termíne vopred dohodnutom regulatórnym 

výborom, spravidla raz ročne na niektorom z predchádzajúcich zasadnutí. Termín zasadnutia 

regulatórneho výboru je spravidla zhodný s termínom zasadnutia členskej schôdze. V prípade potreby 

môžu najmenej traja členovia s dostatočným časovým predstihom zvolať ďalšie, mimoriadne 

zasadnutie regulatórneho výboru, a to tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní po obdržaní žiadosti. 

Zasadnutia regulatórneho výboru sa uskutočňujú za účasti (i) členov regulatórneho výboru, (ii) 

zapisovateľa povereného prítomnými členmi regulatórneho výboru, rozdielneho od členov 

regulatórneho výboru, ktorým je typicky zástupca operátora a (iv) ďalších osôb so súhlasom všetkých 

prítomných členov regulatórneho výboru, typicky najmä zástupcu operátora a externých právnych 

poradcov družstva či členov regulatórneho výboru. Účastníci zasadnutia regulatórneho výboru sú 

prítomní na mieste fyzicky alebo prostredníctvom telekomunikačnej techniky. Na začiatku zasadnutia 

regulatórneho výboru si prítomní členovia zvolia predsedajúceho, ktorí riadi priebeh zasadnutia 

regulatórneho výboru. 

Ďalšie konanie regulatórneho výboru 

6.11 Regulatórny výbor môže o všetkých záležitostiach konať a prijímať rozhodnutia aj bez súčasnej 

prítomnosti svojich členov, avšak iba s predchádzajúcim konkrétnym alebo všeobecným súhlasom 

všetkých svojich členov. Tento súhlas musí byť písomný alebo prejavený na niektorom zo zasadaní 

regulatórneho výboru. Odvolanie tohto súhlasu musí byť písomné a môže byť účinné najskôr začiatkom 

dňa, kedy bolo doručené družstvu. O doručení takého odvolania súhlasu informuje členská schôdza 

všetkých členov regulatórneho výboru bez zbytočného odkladu po doručení. Tieto konania 

regulatórneho výboru mimo riadne alebo mimoriadne zasadnutie regulatórneho výboru môžu mať 

formu napríklad písomného či emailového obežníka alebo série osobných hovorov alebo komunikácie 

prostredníctvom telekomunikačnej techniky medzi členmi regulatórneho výboru. 

Zápisnica 

6.12 Regulatórny výbor vyhotovuje z každého konania zápisnicu. Zápisnica z iného konania ako je riadne 

alebo mimoriadne zasadnutie je vyhotovená najneskôr ako súčasť zápisnice zo zasadnutia 

regulatórneho výboru bezprostredne nasledujúceho po uskutočnení daného konania. V takom prípade 

zapisovateľ vyznačí, že nebol prítomný pri konaní odpovedajúcom danej časti zápisnice. Súčasťou 

zápisnice je vždy vyjadrenie zapisovateľa k súladu daného zasadania s predpismi na ochranu 

hospodárskej súťaže. Prílohami každej zápisnice sú dokumenty, ktoré boli predmetom príslušného 

konania.  Zápisnice  z  konaní  regulatórneho  výboru  vyhotovuje  a  podpisuje  zapisovateľ  spolu   

s predsedajúcim, v prípade zasadnutia regulatórneho výboru alebo spolu so zvolávateľom, v prípade 

ďalšieho konania regulatórneho výboru. Pred podpisom zápisnice je zvolávateľ alebo predsedajúci 

povinný overiť súhlas ostatných členov s obsahom zápisu. Bez zbytočného odkladu po vyhotovení 

každej zápisnice zapisovateľ uloží zápisnicu u operátora a zabezpečí zaslanie kópie zápisnice všetkým 

členom regulatórneho výboru. Pre zamedzenie pochybností sú zápisnice z konaní regulatórneho výboru 

považované za dôverné súťažné informácie. 

Vzdanie sa funkcie 

6.13 Člen regulatórneho výboru, ktorý je zástupcom štátu a zástupcom reprezentatívneho združenia miest 

a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie musí písomne 

oznámiť družstvu. Funkcia zaniká uplynutím dvoch mesiacov od doručenia oznámenia o vzdaní sa 

funkcie. Členská schôdza môže schváliť na žiadosť vzdávajúceho sa funkcie iný okamih zániku funkcie. 

Družstvo bezodkladne o vzdaní sa funkcie informuje subjekt, ktorý tohto člena nominoval. 
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ČLÁNOK 7 

ČINNOSŤ DRUŽSTVA AKO KOORDINAČNÉHO CENTRA 

Operátor 

7.1 Družstvo vykonáva svoju činnosť prostredníctvom služieb nezávislej tretej strany/strán („operátor“). 

Družstvo na základe písomnej zmluvy poverí operátora výkonom činností koordinačného centra. 

Operátor musí byť osoba schopná zaistiť riadny výkon činností družstva, ktorá je nezávislá na 

účastníkoch a poskytujúca záruku mlčanlivosti. Družstvo zaistí, aby operátor neposkytol príslušné 

údaje žiadnym tretím stranám, okrem prípadov, keď je takéto sprístupnenie vyžadované zákonom 

(najmä pri výkone kontroly verejnej správy). 

7.2 Operátor vedie taktiež spisovú službu družstva. Na žiadosť člena družstva umožní operátor členovi 

nahliadnuť do príslušných písomností, ktoré zhromažďuje, za podmienok dodržania všeobecne 

záväzných právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a zachovania ochrany dôverných 

súťažných informácií, najmä údaje  o množstve  pneumatík uvedených na trh ostatnými účastníkmi  

a údaje o množstvách pneumatík vyzbieraných ostatnými účastníkmi nesmú byť členom sprístupnené. 

7.3 Operátor je pri svojej činnosti povinný dbať na ochranu dôverných súťažných informácií a dodržanie 

pravidiel hospodárskej súťaže. 

Účastníci koordinačného centra 

7.4 Družstvo je povinné uzavrieť za nediskriminačných podmienok rovnakú účastnícku zmluvu s každou 

OZV a každým IPV, ktorí o to požiadajú, a to do 30 dní od doručenia žiadosti. Družstvo vedie aktuálny 

zoznam účastníkov, ktorý zverejní na svojom webovom sídle. 

7.5 Účastníci  sú  povinní  družstvu  prostredníctvom   operátora   a   pod   podmienkami  stanovenými  

v účastníckej zmluve zasielať údaje o pneumatikách, ktoré uviedli na trh a odpadových pneumatikách, 

pre ktoré  zabezpečili zber. Družstvo  vykoná všetky  opatrenia potrebné k tomu, aby jeho členovia  

a členovia orgánov družstva nemali k týmto údajom prístup. 

Vyhodnocovanie údajov o pneumatikách uvedených na trh a zbere odpadových pneumatík 

7.6 Družstvo prijíma od účastníkov prostredníctvom operátora údaje o množstve pneumatík nimi 

uvedených na trh a o množstve odpadových pneumatík pre ktoré zabezpečili zber. Údaje účastníci 

poskytujú v hmotnostných jednotkách a delení podľa zákona o odpadoch, bez bližšieho rozlíšenia 

pneumatík. Tieto údaje, tak ako boli nahlásené účastníkmi a v agregovanej forme za každý rok, zašle 

družstvo v lehote stanovenej zákonom o odpadoch Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 

republiky za účelom splnenia povinnosti ich zverejnenia Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 

republiky. Do doby než Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejní príslušné údaje 

na svojom webovom sídle, bude mať k týmto údajom prístup výlučne operátor. 

7.7 Družstvo  prostredníctvom  operátora   od   spracovateľov  starých  vozidiel  v súlade   so  zákonom 

o odpadoch prijíma údaje o množstve odobratých odpadových pneumatík, ktoré boli štandardnou 

výbavou vozidla. Tieto údaje sú družstvu poskytované v hmotnostných jednotkách a v delení podľa 

zákona o odpadoch, bez bližšieho rozlíšenia pneumatík. Tieto údaje družstvo nezapočítava do údajov 

nahlasovaných Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa týchto stanov. 

7.8 Družstvo neoveruje správnosť poskytnutých údajov a v súlade  so zásadou dôveryhodnosti družstvo 

o tejto skutočnosti aktívne informuje. Za prípadné nezrovnalosti napríklad vo vedení evidencie alebo 

v ohlásených údajoch zodpovedá výlučne príslušný ohlasovateľ. 

Klientska linka 

7.9 Družstvo zriaďuje a prostredníctvom operátora prevádzkuje klientsku linku určenú najmä pre obce, 

pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu. 

7.10 Ohlásenia či podnety sú prostredníctvom klientskej linky poskytnuté priamo operátorovi. Operátor 

zaistí vyriešenie ohlásení, ktoré prostredníctvom klientskej linky obdržal. 

7.11 V prípade, že operátor nedokáže v rámci svojich kompetencií vyriešiť príslušné ohlásenie, informuje 

o tejto skutočnosti členskú schôdzu s návrhom riešenia. Pri informovaní členskej schôdze operátor 

zaistí, aby členom nesprístupnil informácie v rozpore s všeobecne záväznými predpismi na ochranu 

hospodárskej súťaže, a aby zaistil zachovanie dôverných súťažných informácií. 
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Zaistenie náhradného odvozu odpadových pneumatík 

7.12 Družstvo prostredníctvom operátora prijíma informácie o nezabezpečení odvozu odpadových 

pneumatík z miest  ich  zberu v súlade  so  zákonom o odpadoch,  a ďalej  postupuje podľa  zákona 

o odpadoch a zákonom na ochranu hospodárskej súťaže. 

Register neplatičov 

7.13 Družstvo vedie prostredníctvom operátora v elektronickej forme register výrobcov pneumatík 

ohlásených OZV v súlade so zákonom o odpadoch, ktorí meškali s úhradou záväzku vyplývajúceho zo 

zmluvy s touto OZV dlhšie ako 30 kalendárnych dní („register neplatičov“). Register neplatičov je 

neverejný. 

7.14 Na požiadanie OZV družstvo prostredníctvom operátora poskytne údaj o tom, či je konkrétny výrobca 

evidovaný v registri neplatičov. 

Správa o spôsobe plnenia povinností koordinačného centra 

7.15 Družstvo v súčinnosti s operátorom vypracuje správu o plnení povinností koordinačného centra podľa 

zákona o odpadoch za každý štvrťrok svojej činnosti. Túto správu je členská schôdza povinná predložiť 

regulatórnemu výboru do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa táto 

správa vypracuje a v tej istej lehote zverejniť na svojom webovom sídle. 

Vyhodnocovanie územného pokrytia miestami spätného zberu pneumatík 

7.16 Družstvo prostredníctvom operátora prijíma údaje od OZV a IPV ohľadom územného pokrytia 

Slovenskej republiky miestami spätného zberu odpadových pneumatík. Výstupy z tejto evidencie budú 

v agregovanej  a anonymizovanej  forme  zahrnuté  do  správy  koordinačného  centra.  Informácie 

o územnom pokrytí Slovenskej republiky účastníkmi sa považujú za dôverné údaje, ktoré sa ochraňujú 

podľa právnych predpisov v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. 

Spolupráca so štátnymi orgánmi 

7.17 Koordinačné centrum bude spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 

a Slovenskou inšpekciou  životného  prostredia  v súlade  so  zákonom  o odpadoch  a so  zákonom  

o ochrane hospodárskej súťaže. 

Spôsob poskytnutia množstva odpadových pneumatík 

7.18 Spôsob poskytnutia množstva odpadových pneumatík nahlásených účastníkmi, ktoré prevyšujú trhový 

podiel účastníkov,  t.j.  súhrnný  trhový  podiel  zastúpených  výrobcov  pneumatík  príslušnej  OZV 

a množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú trhový podiel IPV, v prospech ostatných 

účastníkov, bude realizovaný v súlade so zákonom o odpadoch a zákonom o ochrane hospodárskej 

súťaže a ostatných príslušných právnych predpisov. Družstvo zabezpečuje tieto činnosti iba na základe 

písomnej žiadosti účastníka doručenej družstvu. 

7.19 Komunikáciu o spôsobe poskytnutia množstva odpadových pneumatík a všetky s tým súvisiace úkony 

vykonáva operátor, a to anonymizovaným spôsobom. Družstvo neplní žiadnu ďalšiu úlohu v procese 

tohto poskytovania a nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s týmto poskytovaním. Družstvo 

nestanovuje podmienky prípadného poskytovania množstva odpadových pneumatík, ale tieto 

podmienky si dohodnú dotknutí účastníci vzájomne a individuálne. 
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ČLÁNOK 8 

LOJALITA, NEZÁVISLOSŤ, FINANCOVANIE A SPRÁVA MAJETKU 

Povinnosť mlčanlivosti 

8.1 Členovia družstva, členovia predstavenstva a členovia regulatórneho výboru majú povinnosť svoje 

funkcie a svoje práva a povinnosti vykonávať čestne, a spôsobom, ktorý zachováva vnútorný poriadok 

družstva. Členovia družstva, členovia predstavenstva a členovia regulatórneho výboru majú povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách družstva, ktoré sa dozvedeli v rámci výkonu svojej 

funkcie, a to aj po skončení výkonu tejto funkcie. 

Povinnosť nezávislosti 

8.2 Členovia predstavenstva a regulatórneho výboru nesmú pri výkone svojej funkcie prijímať žiadne 

pokyny od jednotlivých členov družstva ani tretích strán. Členovia predstavenstva a regulatórneho 

výboru sú v prípade existencie okolností, ktoré môžu vyvolať dôvodné pochybnosti o ich nezávislosti 

pri výkone ich funkcie, povinní bez zbytočného odkladu, najmä s dostatočným predstihom pred 

prijatím akýchkoľvek súvisiacich či materiálnych právnych úkonov, rozhodnutí alebo opatrení, 

informovať o týchto okolnostiach všetky orgány koordinačného centra. 

Zákaz konkurencie 

8.3 Zákaz konkurencie podľa § 249 obchodného zákonníku sa na členov orgánov družstva neuplatní. 

Financovanie družstva a správa majetku 

8.4 Družstvo je financované z účastníckych príspevkov účastníkov a základných členských vkladov. 

8.5 Účastnícke príspevky na príslušný rok sa určia spôsobom, ktorý bude závisieť od počtu účastníkov v 

čase schvaľovania rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Účastnícke príspevky sa môžu meniť aj 

počas roku z dôvodu zmien v nákladovej či výnosovej časti rozpočtu KC PNEU, družstvo.  

8.5.1  V prípade ak bude v čase schvaľovania rozpočtu evidovaných menej ako 10 autorizovaných 

IPV, bude účastnícky príspevok určený tak, že 80% nákladov družstva určených členskou 

schôdzou uhradia rovným dielom účastníci, ktorí sú OZV, a 20% týchto nákladov uhradia 

rovným dielom účastníci, ktorí sú IPV. 

8.5.2  V prípade ak bude v čase schvaľovania rozpočtu evidovaných 10 a viac autorizovaných IPV, 

bude účastnícky príspevok určený tak, že 60% nákladov družstva určených členskou 

schôdzou uhradia rovným dielom účastníci, ktorí sú OZV, a 40% týchto nákladov uhradia 

rovným dielom účastníci, ktorí sú IPV. 

8.5.3  V prípade, že počas roku dôjde k zmene nákladovej a/alebo výnosovej časti budú na 

základe aktualizovaného rozpočtu účastnícke príspevky prepočítané podľa pravidiel 

uvedených v bodoch 8.5.1 a 8.5.2. 

8.5.4  Zmena účastníckeho príspevku realizovaná z dôvodu zmeny počtu IPV, ako i na základe 

zmeny nákladovej a/alebo výnosovej časti rozpočtu môže byť realizovaná jednotlivo ale i 

spoločne z oboch dôvodov naraz. 

8.5.5  Zmena účastníckeho príspevku počas roku dáva automaticky KC PNEU, družstvo nárok na 

fakturáciu či dobropisovanie rozdielu oproti účastníckemu príspevku určenému na základe 

rozpočtu na príslušný rok voči účastníkom KC PNEU, družstvo, vrátane členov KC PNEU, 

družstvo. 

8.6.6  Rozpočet na príslušný rok, aktualizovaný rozpočet na príslušný rok a výška účastníckych  

príspevkov sú schvaľované členskou schôdzou 

8.6 Družstvo je povinné viesť evidenciu svojho majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

8.7 Zdroje majetku družstva tvoria najmä: 

(i) základné členské vklady; 

(ii) účastnícke príspevky a zmluvné pokuty; 

(iii) pôžičky; 

(iv) výnosy z činnosti; 

(v) dary a dotácie. 

8.8 Náklady na plnenie činností družstva hradí družstvo zo svojho majetku. 
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Úhrada straty 

8.9 Ak v danom účtovnom období družstvo vykáže stratu, členská schôdza pri schvaľovaní individuálnej 

účtovnej závierky rozhodne o jej úhrade. 

8.10 Vykázanú stratu je možné kryť (i) z prostriedkov nedeliteľného fondu; (ii) z prostriedkov iných fondov, 

ak boli zriadené a stanovy dovoľujú ich použitie na tento účel; alebo (iii) kombináciou uvedených 

spôsobov. 

 

ČLÁNOK 9 

NEDELITEĽNÝ FOND 

9.1 Družstvo pri svojom vzniku vytvára nedeliteľný fond vo výške 10 % zapisovaného základného imania. 

Družstvo      je      povinné      doplniť       nedeliteľný       fond       každý       rok       o najmenej  

10 % čistého zisku, a to až do doby, keď výška nedeliteľného fondu dosiahne polovicu zapisovaného 

základného imania. 

9.2 Nedeliteľný fond je možné použiť výlučne na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia 

družstva alebo na jeho straty. 

9.3 Družstvo môže zriadiť ďalšie zabezpečovacie fondy. 

ČLÁNOK 10 

ZRUŠENIE A ZÁNIK DRUŽSTVA 

10.1 Družstvo sa zrušuje v súlade s obchodným zákonníkom (i) rozhodnutím členskej schôdze; (ii) 

rozhodnutím súdu; alebo (iii) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením 

konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu 

konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo 

zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok 

majetku, alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. 

10.2 V prípade zrušenia družstva zlúčením, splynutím alebo rozdelením členská schôdza rozhodne, že celé 

imanie prechádza na právneho nástupcu. 

10.3 V prípade vstupu družstva do likvidácie vymenuje členská schôdza za likvidátorov členov 

predstavenstva. Základné zásady družstva sú orgány družstva a likvidátori povinní dodržiavať taktiež 

v prípade zrušenia družstva a v priebehu procesu likvidácie. Členovia sa zaväzujú na členskej schôdzi 

hlasovať tak, že sa prípadný likvidačný zostatok v rozsahu prevyšujúcom súhrn základných členských 

vkladov členov (v tomto poradí preferencie) (i) prevedie na spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je 

verejnoprospešná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia v Slovenskej republike s ohľadom na 

nakladanie s odpadovými pneumatikami, alebo (ii) rovným dielom vyplatí účastníkom koordinačného 

centra. 

ČLÁNOK 11 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 Záležitosti týmito stanovami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

11.2 Stanovy boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou konajúcou sa dňa 31. júla 2018. 


