
Oznámenie o výške finančnej zábezpeky na základe celkových nákladov vynaložených na plnenie 

povinností výrobcu vyhradeného výrobku alebo organizácie zodpovednosti výrobcov ktorí plnia 

vyhradené povinností za prúd odpadov staré vozidlá za rok 2020. 

 

Správna rada koordinačného centra pre staré vozidlá (ďalej len “KCSV”) vypracovala nasledovnú 

metodiku o spôsobe Oznámenie o výške finančnej zábezpeky na základe celkových nákladov 

vynaložených na plnenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku alebo organizácie zodpovednosti 

výrobcov ktorí plnia vyhradené povinností za prúd odpadov staré vozidlá za rok 2020.plnenia povinnosti 

koordinačného centra za príslušný štvrťrok 2020 podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení nekotných zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o odpadoch") 

Postup: 

1) Účastník pre prúd odpadov staré vozidlá zašle najneskôr do 28.2.2021 na adresu Koordinačného 

centra pre staré vozidlá oznámenie podľa prílohy č. 1. Oznámenie vyhotoví na základe  

skutočnosti za rok 2020 v súlade s § 31a, ods. 3) podľa písmena a), b) alebo c).  

2) Pre osoby, ktoré majú autorizáciu MŽP SR ale nemajú podpísanú zmluvu s KCSV sa vyžaduje 

overenie podpisu štatutára spoločnosti. 

3) V súlade s podmienkami zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. musí byť úhrada finančnej 

zábezpeky vykonaná do 28.2.2021 na účet KCSV uvedený v Prílohe č. 1. 

 

V prípade ďalších otázok je kontaktnou osobou Ing. Pavol Prepiak, predseda správnej rady KCSV, email: 

pprepiak@zapsr.sk 

 

  



 

Príloha č. 1: 

 

Koordinačné Centrum pre staré vozidlá 

Bojnická 3 
831 04 Bratislava 
 
Poštová adresa:  

Koordinačné Centrum pre staré vozidlá 

Westend Plazza, budova Z 

Lamačská cesta 3/C 

841 04  Bratislava 4 

 

Bratislava, DD.MM.2021 
 

Vec: Oznámenie o výške finančnej zábezpeky na základe celkových nákladov vynaložených na plnenie 

povinností výrobcu vyhradeného výrobku alebo organizácie zodpovednosti výrobcov ktorí plnia 

vyhradené povinností za prúd odpadov staré vozidlá za rok 2020. 

 
 
Vážené koordinačné centrum, 
 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že celkové náklady vynaložené na plnenie povinností v roku 2020 nás 

zaraďujú do skupiny na tvorbu finančnej garancie nasledovne: 

V súlade s § 31a), odsek 3) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:  

a) 50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,  
b) 100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 
eur a neprevýšili 1 000 000 eur,  
c) 200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 
eur.  
 
Finančná garancia bude uhradená v prospech účtu  

IBAN: SK92 1100 0000 0026 2073 0783  

Koordinačného centra pre staré vozidlá (ďalej len KCSV) vedeného Zväzom automobilového priemyslu 
SR, v súlade so prílohou ku zmluve s KCSV a ostatných podmienok ustanovených zákonom č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch. Do správy pre prijímateľa uvádzame informáciu: FINANCNA GARANCIA 2020  
 
S pozdravom 
 
 
Meno priezvisko a podpis štatutára  
 
Ponechajte iba prípad, ktorý sa vzťahuje na vaše výsledky. Prípady, ktoré sa na Vás nevzťahujú, vymažte 
z listu. 


