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KC OBALY, družstvo  

   

  

PRAVIDLÁ PRE RIEŠENIE SPOROV  

PRI UZATVÁRANÍ ZMLUVY MEDZI OBCOU A VYLOSOVANOU ORGANIZÁCIOU 

ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV  

  

/MEDIÁCIA/  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Dokument bol schválený členskou schôdzou KC 

OBALY, družstvo dňa:  

  

18.01.2018 

  

Relevantné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.  

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších právnych 

predpisov  

   

§ 31 ods. 12 písm. d)   

Relevantné ustanovenia stanov KC OBALY, 

družstvo:  

  

čl. II. bod 2 písm. n)  

čl. X. bod 2 písm. r)   
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1. RIEŠENIE SPOROV  

  

1.1.  KC OBALY, družstvo (ďalej ako „KC“) je povinné zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú 

osobu na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a organizáciou zodpovednosti 

výrobcov, vylosovanou podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako 

„zákon o odpadoch“). Táto povinnosť KC vyplýva z postavenia a funkcie KC ako 

koordinačného centra pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov podľa § 31 zákona o odpadoch.   

  

1.2.  V prípade existencie sporu pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a organizáciou zodpovednosti 

výrobcov, vylosovanou podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch, sa KC považuje za 

nezávislú osobu sprostredkovateľa riešenia sporu podľa týchto pravidiel špecifikovaných 

ďalej nižšie v článku 2.  

  

1.3.  V prípade, že strany sporu nebudú s postupom podľa článku 2 týchto pravidiel súhlasiť, resp. 

nastane niektorý z tam uvedených prípadov, navrhne KC mediátora podľa týchto pravidiel 

špecifikovaných ďalej nižšie v článku 3.  

  

2. RIEŠENIE SPORU PROSTREDNÍCTVOM KC  

  

2.1.  KC v prípade existencie sporu pri uzatváraní zmluvy navrhne príslušnej obci a organizácii 

zodpovednosti výrobcov (ďalej ako „OZV“) riešenie sporu formou dohody sprostredkovanej 

KC. KC zároveň navrhne zúčastneným stranám konkrétnu osobu, ktorá by ich spor za KC 

riešila.  

  

2.2.  Dohoda sprostredkovaná KC je mimosúdna, bezodplatná a nepodnikateľská činnosť, pri 

ktorej príslušná obec a OZV (ďalej ako „zúčastnené strany“) pomocou osoby zastupujúcej 

KC riešia spor, ktorý vznikol pri uzatváraní zmluvy medzi nimi.   

  

2.3.  KC konajúce predstavenstvom môže navrhnúť jedine takú osobu za KC, ktorá je členom KC, 

pričom člena KC zastupuje pri sprostredkovaní dohody jeho štatutárny orgán alebo ním 

písomne, konkrétne na túto činnosť, poverená osoba. KC navrhne osobu za KC podľa 

vlastného uváženia, pričom však musí dbať na to, aby bola táto osoba nezávislá, nestranná, 

a aby nemala konflikt záujmov voči žiadnej zo zúčastnených strán.  

  

2.4.  KC pri návrhu osoby za KC nie je viazaná názorom a preferenciami zúčastnených strán. KC 

však môže podľa vlastného uváženia k takýmto názorom a preferenciám prihliadnuť,                   
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pokiaľ usúdi, že by to mohlo prispieť ku rýchlemu a zdarnému vyriešeniu sporu. KC by pri 

návrhu osoby za KC predovšetkým malo (ale nemusí) rešpektovať preferencie zúčastnených 

strán, ak sa zúčastnené strany spoločne zhodnú na konkrétnej osobe za KC.  

  

2.5.  Pokiaľ niektorá zo strán nesúhlasí s návrhom KC na riešenie sporu dohodou 

sprostredkovanou KC, písomne odôvodní svoj nesúhlas a uvedie námietky proti tomuto 

postupu vo svojom stanovisku zaslanom KC do 5 dní odo dňa ponúknutia tejto možnosti a 

oznámenia osoby za KC. KC je povinná rešpektovať takto vyjadrený nesúhlas, ktorý 

neposudzuje z hľadiska jeho formy a obsahu, ako aj  dôvodov námietok. KC následne 

ponúkne obci a OZV možnosť postupu podľa článku 3 týchto pravidiel.     

  

2.6.  Pokiaľ niektorá zo strán súhlasí s riešením sporu dohodou sprostredkovanou KC, ale 

nesúhlasí s návrhom osoby za KC, písomne odôvodní svoj nesúhlas a spresní svoje 

námietky proti navrhnutej osobe za KC vo svojom stanovisku zaslanom KC do 5 dní odo dňa 

oznámenia osoby za KC. KC konajúce predsedom predstavenstva následne vylosuje z 

členov KC novú osobu za KC, pričom sa nemôže jednať o tú istú osobu, ktorá už bola určená 

podľa 2.3 týchto pravidiel a zároveň musí byť táto osoba nezávislá, nestranná, a nemať 

konflikt záujmov voči žiadnej zo zúčastnených strán.  

  

2.7.  Po určení osoby za KC, ktorá nebola ani jednou zo strán napadnutá, osloví osoba za KC 

príslušnú obec a OZV a pozve ich na prvé stretnutie. Osoba za KC vysvetlí svoju úlohu 

sprostredkovateľa a nie rozhodcu, nestrannosť osoby za KC a dôvernosť všetkých informácii. 

Na záver prvého stretnutia sa strany pomocou osoby za KC dohodnú na ďalšom postupe a 

časovom harmonograme, pričom túto dohodu spíšu do protokolu, ktorý obec, OZV a osoba 

za KC podpíšu.  

  

2.8.  Stretnutia osoby za KC, obce a OZV sa konajú v sídle KC. Na základe dohody všetkých 

zúčastnených sa môže určiť aj iné miesto stretnutí.   

  

2.9.  V prípade, že obec a/alebo OZV sa bez ospravedlnenia prvého alebo akéhokoľvek ďalšieho 

stretnutia nezúčastnia, ponúkne im KC postup podľa článku 3 týchto pravidiel.  

  

2.10. Podľa postupu a harmonogramu stanoveného podľa bodu 2.7 týchto pravidiel zúčastnené 

osoby postupujú. Osoba za KC v rámci postupu vypočuje stanoviská zúčastnených strán a 

vytvorí podmienky umožňujúce efektívne hľadanie riešenia. Pokiaľ to je pre riešenie sporu 

prínosné, môže osoba za KC prizvať so súhlasom zúčastnených strán aj iné osoby.  
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2.11. O vyriešení sporu spíše osoba za KC protokol, ktorý zúčastnené strany podpíšu. Pokiaľ je 

možné na základe riešenia, ku ktorému zúčastnené strany dospeli, podpísať zmluvu, pri 

ktorej uzatváraní spor vznikol, spravia tak do 5 dní od vyhotovenia protokolu.   

  

2.12. Osoba za KC, zúčastnené strany ako aj iné prizvané osoby sú povinné, ak sa strany 

nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v 

súvislosti s riešením sporu dohodou sprostredkovanou KC, ak osobitné predpisy nestanovia 

inak.  

  

2.13. V prípade neúspešného riešenia dohodou sprostredkovanou KC podľa článku 2 týchto 

pravidiel v ktoromkoľvek štádiu, navrhne KC zúčastneným stranám postup podľa článku 3 

týchto pravidiel.   

  

3. RIEŠENIE SPORU MEDIÁCIOU  

  

3.1.  KC v prípade odmietnutia alebo neúspechu postupu podľa článku 2 týchto pravidiel navrhne 

príslušnej obci a OZV riešenie sporu formou mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o 

mediácii a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako 

„zákon o mediácii“). KC zároveň navrhne zúčastneným stranám konkrétneho mediátora, 

ktorý by ich spor riešil.  

  

3.2.  Mediácia je mimosúdna, odplatná činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou 

mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.  

  

3.3.  KC môže navrhnúť jedine takého mediátora, ktorý je zapísaný v registri mediátorov vedenom 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona o mediácii. KC navrhne 

mediátora podľa vlastného uváženia, pričom KC musí dbať na to, aby bol navrhnutý mediátor 

nezávislý, nestranný, a aby nemal konflikt záujmov voči žiadnej zo zúčastnených strán.  

  

3.4.  KC pri návrhu mediátora nie je viazané názorom a preferenciami zúčastnených strán. KC 

však môže podľa vlastného uváženia k takýmto názorom a preferenciám prihliadnuť, pokiaľ 

usúdi, že by to mohlo prispieť ku zdarnému vyriešeniu sporu a priebehu mediácie. KC by pri 

návrhu mediátora predovšetkým malo (ale nemusí) rešpektovať preferencie zúčastnených 

strán, ak sa zúčastnené strany spoločne zhodnú na konkrétnom mediátorovi, ktorý je 

zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.  

  

3.5.  Pokiaľ sa na návrh KC príslušná obec a OZV dohodnú, že súhlasia s mediáciou a súhlasia s 

navrhnutým mediátorom, uzatvoria s mediátorom písomnú dohodu o začatí mediácie podľa 

§ 14 zákona o mediácii.  
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3.6.  Mediácia je následne vedená príslušným mediátorom a prebieha v súlade so zákonom o 

mediácii, prípadne s pravidlami príslušného mediačného centra. Náklady spojené s 

mediáciou, vrátane odmeny mediátora, hradia zúčastnené strany spoločne a nerozdielne, 

pokiaľ sa výslovne nedohodnú inak.  

  

3.7.  Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo 

osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s 

mediáciou, ak osobitné predpisy nestanovia inak.  

  

3.8.  Pokiaľ niektorá zo strán nesúhlasí s návrhom KC na riešenie sporu mediáciou a/ alebo 

nesúhlasí s navrhnutým mediátorom, písomne odôvodní svoj nesúhlas a upresní svoje 

námietky proti mediácii a/ alebo navrhnutému mediátorovi vo svojom stanovisku zaslanom 

KC. KC je povinná rešpektovať takto vyjadrený nesúhlas, ktorý neposudzuje z hľadiska jeho 

formy a obsahu, ako aj dôvodov námietok.     

  

3.9.  KC následne zváži, či je vhodné navrhnúť zúčastneným stranám iného mediátora, alebo 

upustiť od riešenia sporu mediáciou.  

  

3.10.  V prípade nezhody zúčastnených strán na mediácii a/ alebo mediátorovi, ako aj v prípade 

neúspešnej mediácie, postupujú zúčastnené strany pri riešení sporu ďalej podľa svojho 

individuálneho rozhodnutia v súlade s platnými právnymi predpismi. KC zároveň oznámi 

Ministerstvu životného prostredia SR skutočnosť, že k dohode medzi vylosovanou OZV a 

obcou vo veci uzavretia zmluvy nedošlo.  

  

4. SCHVÁLENIE PRAVIDIEL   

  

  Tieto pravidlá boli vytvorené v súlade s § 31 ods. 12 písm. d) zákona o odpadoch a v súlade 

s článkom II. bodom 2 písm. n) stanov KC. Tieto pravidlá boli schválené členskou schôdzou 

KC v súlade s článkom X. bodom 2 písm. r) stanov KC v deň, ktorý je uvedený na krycom 

liste týchto pravidiel.  


