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Správa o činnosti Koordinačného centra 
pre prúd odpadových pneumatík za 
obdobie od 1.1.2022 do 31.03.2022 

 

vypracovaná na základe §31 ods. 11 písm. l) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) 

 

 

 

Správa je určená členom regulatórneho výboru ako orgánu podľa § 31 ods. 17 písm. a) zákona 

o odpadoch. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 20.4.2022



Správa o činnosti KC PNEU, družstvo, I. štvrťrok 2022  

Údaje o predkladateľovi správy: 
 

KC PNEU, družstvo 

Sídlo:   Teslova 26, 821 02 Bratislava 

IČO:   51 88 67 40 

DIČ:   21 20 84 64 20 

IČ DPH:   nie sme platcom DPH 

Bankové spojenie: SK36 1100 0000 0029 4106 1293 

Zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 742/B 

V zastúpení operátorom: ENEX consulting, s.r.o.  

IČO: 50 401 572 

  Zastúpený: Ing. Peter Plekanec, konateľ 

  Zástupca pre KC: Mgr. Filip Sapák, projektový manažér 

Na základe plnej moci zo dňa 16.01.2019 

(ENEX consulting, s.r.o., ďalej ako „Operátor“) 

E-mail:   kcpneu@kcpneu.eu 

  (KC PNEU, družstvo, ďalej ako „Družstvo“) 

 

Obdobie, za ktoré sa spracovala správa: 

1.1.2022 – 31.3.2022 

Správa bola spracovaná: 

V mene KC PNEU, družstvo, bola vypracovaná spoločnosťou ENEX consulting, s.r.o. ako Operátorom. 

Správa bola predložená: 

Členskej schôdzi KC PNEU, družstvo v zmysle článku 7.15 stanov. 

 

 

 

 
V mene KC PNEU, družstvo koná Operátor na základe plnej moci 

ENEX consulting, s.r.o. 
Ing. Peter Plekanec, konateľ 
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Úvod 

Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík bolo založené dňa 31.7.2018 na ustanovujúcej 

schôdzi družstva KC PNEU, družstvo so sídlom Teslova 26, 821 02 Bratislava. Koordinačné centrum pre 

prúd odpadových pneumatík bolo založené štyrmi subjektami, ktorým bola listom Ministerstva 

životného prostredia SR č. 6011/2018-1.8 zo dňa 11.5.2018 uložená povinnosť založiť koordinačné 

centrum pre prúd odpadových pneumatík podľa § 31 ods. 5 zákona o odpadoch. 

KC PNEU, družstvo bolo zapísané do Registra koordinačných centier Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky dňa 26.9.2018. 

Na základe požiadavky § 31 ods. (11) písm. l) bola vypracovaná správa o spôsobe plnenie povinností 

koordinačného centra za I. štvrťrok 2022 

§31 ods. 11 písm. b) 

Na základe obdržaných údajov od OZV a IPV, ktoré boli KC PNEU, družstvo zaslané na základe zmluvy 

s koordinačným centrom v termíne do 31.1.2022, môžeme konštatovať, že v rámci Slovenskej 

republiky sú plošne pokryté všetky okresy so zabezpečeným spätným zberom odpadových pneumatík. 

Na základe §70, písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je povinnosť zabezpečiť spätný zber 

odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom pneumatík 

alebo obcou v každom okrese (v zmysle požiadavky §70 ods. písm. b)). Táto povinnosť je podľa 

dostupných údajov, ktoré KC PNEU družstvo obržalo od OZV a IPV dodržaná. KC disponuje zoznamom 

obcí a distribútorov, ktorí zabezpečujú spätný zber odpadových pneumatík. KC PNEU, družstvo na 

základe spravovaných údajov, prostredníctvom operátora, vie jednoznačne identifikovať obce, ktoré 

nemajú zabezpečený  systém spätným zberom odpadových pneumatík. 

§ 31 ods. 11 písm. c) 

V hodnotenom období KC PNEU, družstvo nerozdeľovalo zodpovednosť vo vzťahu k presahujúcim 

množstvám, pretože žiadne presahujúce množstvá neboli KC PNEU, družstvo v zákonom stanovenom 

termíne ohlásené. 

§ 31 ods. 11 písm. d) 

V hodnotenom období neboli KC PNEU, družstvo ohlásené žiadne informácie o nezabezpečení odvozu 

oddelene zbieraných odpadových pneumatík.  
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§ 31 ods. 11 písm. e) 

V hodnotenom období KC PNEU, družstvo zhromažďovalo informácie o množstve pneumatík 

uvedených na trh Slovenskej republiky ako aj o množstve odpadových pneumatík, pre ktoré bol 

zabezpečený zber. Na základe zmluvy s účastníkmi sú títo povinní ohlasovať uvedené informácie 

v termíne do 28. februára, teda ohlasovací termín za rok bol 28.2.2022.  

Údaje, ktoré účastníci systému zaslali, sú spracovávané a pripravované na zaslanie na MŽP SR, aby bol 

dodržaný zákonom stanovený termín na zaslanie so do 30.4.2022.  

§ 31 ods. 11 písm. q) 

KC PNEU, družstvo zabezpečilo v súlade s §31a minimálnu finančnú garanciu v zákonom stanovenom 

termíne 31.3.2022. Finančná garancia bola vytvorená z príspevkov všetkých účastníkov koordinačného 

centra. Informáciu o výška príspevku na finančnú garanciu na základe vypočítania si svojich príspevkov 

a zaslania čestného prehlásenia o vypočítanej výške príspevku zabezpečili v zákonom stanovenom 

termíne všetci účastníci koordinačného centra.  

§ 31 ods. 15 

KC PNEU, družstvo v hodnotenom období neohlásilo množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík 

Ministerstvu životného prostredia SR, pretože ohlasovací termín je do 30. apríla nasledujúceho roka 

po skončení kalendárneho roka, za ktorý sa údaje ohlasujú, teda najbližší ohlasovací termín je 

30.4.2022 v ktorom bude požadované ohlásenie na MŽP SR zaslané. 

 

Aktuálny zoznam subjektov s platnou autorizáciou na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov 

a činnosť individuálneho plnenia povinností pre výrobcov pneumatík je vedený na stránke: 

https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/register-autorizacie-

b.html?page=0&size=10&sort=formatovaneObchodneMeno%2CASC&radioPlatne=true&typAutoriza

cie=&vyhradenyPrudOdpadu=PNEUMATIKY&cisloAutorizacie=&formatovaneObchodneMeno=&ico=# 

Všetky aktuálne platné dokumenty, vrátane kontaktných údajov KC PNEU, družstvo sú zverejnené na 

webe www.kcpneu.eu. 

http://www.kcpneu.eu/

