SPRÁVA O ČINNOSTI TRETEJ OSOBY
ZA ROK 2017
Úvod
Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. získala rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR
zo dňa 30.5.2016 autorizáciu č. 0036/BaA/TRO/A/16-3.3 na činnosť tretej osoby v zmysle
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle
neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) pre batérie a akumulátory.
Táto správa o činnosti tretej osoby je vypracovaná v zmysle § 44 odsek 12 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Číslo autorizácie
Štatutárny orgán

POWER BATTERY, s.r.o.
Majerské cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
47 335 009

0036/BaA/TRO/A/16-3.3
Peter Spodniak, konateľ spoločnosti

a) Údaje o množstve použitých batérií a akumulátorov
Údaje o množstve použitých batérií a akumulátorov s rozlíšením na prenosné, priemyselné
a automobilové, pre ktoré spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. zabezpečila zber, prepravu,
recykláciu a spracovanie použitých batérií a akumulátorov:
t/rok
prenosné
automobilové
priemyselné
Spolu

Zber

Spracovanie a recyklácia
0,0
1 046,620
225,423
1 298,002

0,0
1 012,238
207,782
1 220,020
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b) Identifikácia osôb prostredníctvom, ktorých zabezpečila spoločnosť činnosti uvedené
v písmene a)
c) Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií
a akumulátorov
Zber a prepravu použitých batérií a akumulátorov sme zabezpečili vlastnou spoločnosťou
POWER BATTERY, s.r.o., ktorá je zároveň aj zberovou spoločnosťou. Recykláciu a spracovanie
sme zabezpečili v zariadení na zhodnocovanie odpadov mimo Slovenskej Republiky. Vývoz
odpadu bol uskutočnený na základe cezhraničnej prepravy, ktorú povolilo Ministerstvo
životného prostredia SR, rozhodnutím číslo notifikácie SK 000409 zo dňa 5.5.2017, ako aj
v spolupráci so spoločnosťou SIBIN s.r.o. na základe vývozného povolenia notifikácie
č. SK 000401.

d) Informácie o množstve batérií a akumulátorov uvedených na trh ňou zastúpenými
výrobcami
t/rok
prenosné
automobilové
priemyselné
Spolu

Množstvo uvedené na trh v roku 2017
0,000
1 207,268
148,688
1 355,956

e) Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity
a stručný popis týchto aktivít
Finančné prostriedky vynaložené na propagačné a vzdelávacie aktivity predstavovali hodnotu
3 614,68 €. Propagačnú a vzdelávaciu činnosť sme vykonávali oznamom v tlači s celoslovenskou
pôsobnosťou, prostredníctvom elektronickej komunikácie ako aj oznamom na výveske
a v rozhlase v mieste pôsobenia.
Propagačná činnosť a vzdelávacie aktivity boli zamerané na poskytnutie informácií konečným
používateľom batérií a akumulátorov, na možný vplyv látok používaných v batériách
a akumulátorov na zdravie ľudí a životné prostredie, význam grafického symbolu, ktorým
sa označujú batérie a akumulátory, potrebu a význam účasti na triedenom zbere, ktorou
prispievajú k recyklácii použitých batérií a akumulátorov, na informácie o dostupných
spôsoboch systémov zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a na potrebu
nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako komunálny odpad.

f) zoznam miest a zariadení, prostredníctvom, ktorých zabezpečuje zber použitých
batérií a akumulátorov
Zoznam miest a zariadení je uvedený v prílohe č. 1.
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g) Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov a o presahujúcom množstve
Splnenie cieľov pre zastúpených výrobcov zabezpečila spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. podľa
prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.

prenosné
automobilové
priemyselné
Spolu

Množstvo
Zber
Recyklácia LIMIT
Presahujúce množstvá
uvedené
tony
tony
na trh
zber
recyklácia
v 2 polroku
2016
0,000
0,0
0,0
45%
0
0
698,023 1 046,620 1 012,238
100%
348,579
314,215
102,639
225,423
207,782
100%
122,784
105,143
800,662 1 298,002 1 220,020
471,363
419,358

h) Informácie o spôsobe financovania systému nakladania s použitými batériami
a akumulátormi tretej osoby a nákladoch na činnosti vykonávané v tomto systéme
Spoločnosť financuje systém z finančných zdrojov získaných od výrobcov. Financovanie systému
je nastavené tak, aby finančné prostriedky investované do výkonu činností zberu, prepravy,
skladovania, spracovania a recyklácie ako aj do podporných činností tretej osoby teda
administratívy, propagačných a vzdelávacích aktivít a ostatné boli pokryté.
Náklady na činnosť systému za rok 2017 sú vo výške 193 445,56 €.

V Banskej Bystrici dňa 30.7.2018
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Peter Spodniak
Konateľ spoločnosti
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