Správa o činnosti
Tretej osoby
za rok 2021
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Identifikačné údaje
Obchodné meno :
POWER BATTERY, s.r.o.
Sídlo:
Majerské cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka:
Majerská cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
47 335 009
Číslo autorizácie:
0160/BaA/TRO/A/20-1.8.
Štatutárny orgán spoločnosti:
Peter Spodniak, konateľ spoločnosti
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Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2013. Počas tohto krátkeho obdobia sme sa
stali jednou z popredných spoločností v poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.
Hlavnou činnosťou je nakladanie s nebezpečným odpadom, konkrétne batériami, akumulátormi a článkami
Komplexne zabezpečujeme výkup, zber, prepravu a recykláciu všetkých typov a druhov použitých batérií,
akumulátorov a článkov v rámci celej Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. získala autorizáciu od MŽP SR, na činnosť Tretej osoby podľa
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre automobilové, priemyselné a
prenosné batérie a akumulátory.
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Správa o činnosti Tretej osoby
Táto správa o činnosti Tretej osoby je vypracovaná v zmysle § 44 ods.12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obsah Správy:
a)

údaje o množstve použitých batérií a akumulátorov s rozlíšením na prenosné, priemyselné a automobilové, pre ktoré
zabezpečila zber, prepravu, recykláciu a spracovanie použitých batérií, akumulátorov a článkov,

b)

identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym uvedením druhu a
množstva použitých batérií a akumulátorov pri jednotlivej osobe; uvedené sa vzťahuje aj na identifikáciu osôb pôsobiacich
mimo územia Slovenskej republiky, ak si prostredníctvom nich zabezpečila plnenie uvedených činností,

c)

informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov,

d)

informácie o množstve batérií a akumulátorov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami v členení podľa § 42 ods. 3,

e)

výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto aktivít,

f)

zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov,

g)

informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve,

h) informácie o spôsobe financovania systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi Tretej osoby a
nákladoch na činnosti vykonávané v tomto systéme.
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Správa o činnosti Tretej osoby

V priebehu roka 2021 spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. svojou činnosťou Tretej osoby zabezpečila zber,
prepravu, spracovanie a recykláciu prostredníctvom vlastnej prevádzky v Banskej Bystrici ako aj prostredníctvom
obchodných partnerov.
Preprava bola realizovaná prostredníctvom vlastných nákladných dopravných prostriedkov, prípadne
prostredníctvom inej zmluvnej prepravy, ktoré spĺňajú všetky potrebné požiadavky vyplývajúce z legislatívy a
Dohovoru ADR a na základe udelených súhlasov na prepravu v rámci SR.
Spracovanie a recyklácia boli realizované prostredníctvom našej firmy a prostredníctvom našich zmluvných
partnerov.
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K bodu a)
Údaje o množstve použitých batérií a akumulátorov s rozlíšením na prenosné,
priemyselné a automobilové, pre ktoré zabezpečila zber, prepravu, recykláciu a
spracovanie použitých batérií a akumulátorov.

Hmotnosť použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia
Druh batérií a
akumulátorov

Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

Zber
(kg)

Spracovanie
(kg)

Recyklácia
(kg)

prenosné

16 06 02, 16 06 05,
20 01 33, 20 01 34

0,00

0,00

0,00

automobilové

16 06 01, 20 01 33

982 441,83

982 441,83

982 441,83

priemyselné

16 06 01, 16 06 02,
20 01 33

371750,60

371750,60

371750,60
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K bodu c)
Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov.

ZBER
Zber a preprava použitých batérií a akumulátorov sme zabezpečili prostredníctvom spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o.,
nakoľko spoločnosť POWER BATTERY s.r.o. je autorizovaná spoločnosť nielen na činnosť Tretej osoby ale zároveň je aj
zberovou spoločnosťou.
Na zber odpadu našim partnerom zapožičiavame certifikované obaly – powerboxy, li-boxy, sudy, zberné boxy na
prenosné batérie v ktorých sa realizuje zber aj preprava.
Zber, prepravu batérií a akumulátorov zabezpečujeme vlastnými vozidlami spĺňajúcimi podmienky na prepravu
nebezpečných odpadov ako aj medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru (ADR).

Recyklácia, Spracovanie
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 000524 účinnú od 1.5.2021, číslo notifikácie SK 000566 účinnú od 11.5.2021 a
prostredníctvom zmluvného partnera
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K bodu d)
Informácie o množstve batérií a akumulátorov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami v členení
podľa § 42 ods. 3.
Naši partneri, ktorým zabezpečujeme plnenie vyhradených povinností uviedli v roku 2021 na trh nasledovné
množstvo batérií a akumulátorov:

Hmotnosť batérií a akumulátorov uvedených na trh
Druh batérií a
akumulátorov

výroba

dovoz

vývoz

uvedené na trh

prenosné

0

2123,50

0

2121,50

automobilové

0

1170168,18

73612,96

1082440,22

priemyselné

671689,8

165986,2

656245,20

183405,80

(kg)
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K bodu e)
Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto
aktivít.
Propagačnú a vzdelávaciu činnosť a v súvislosti s ňou všetky zrealizované aktivity smerom k obchodným partnerom ale i
širokej verejnosti sa snažíme zameriavať 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.
Propagačná a vzdelávacia činnosť v priebehu roka 2021 spočívala: v ozname v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou, v
reklamných predmetoch pre obchodných partnerov a zákazníkov, v rozhlase v mieste pôsobenia, označením
certifikovaných kontajnerov slúžiacich na zber a prepravu použitých batérií a akumulátorov, letákov rozdávaných v obci
určených pre verejnosť, letáky pre partnerov s cieľom podpory ich vedomosti, umiestneným informačných tabúľ,
reklamným po lepom vozidiel, umiestnenie letákov na Mestskom úrade v BB, výroba a rozdávanie omaľovánok do MŠ v
BB a iné.
Prostriedky, ktoré sme vynaložili na propagačné a vzdelávacie aktivity v roku 2021 predstavovali čiastku 21 456 €.
Konkrétna činnosť a predmety sú bližšie špecifikované v Prílohách 1 ÷ 5.
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Príloha 1 k bodu e)
Propagačná a vzdelávacia
činnosť prebiehala
prostredníctvom tlače
s celoslovenskou pôsobnosťou

č. : 5, 23, 36 a 48 / 2021
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Príloha 1 k bodu e)
Propagačná a vzdelávacia
činnosť prebiehala
prostredníctvom tlače
s celoslovenskou pôsobnosťou
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Príloha 2 k bodu e)
Propagačná a vzdelávacia
činnosť prebiehala
prostredníctvom cielených
tlačovín

12

Príloha 3 k bodu e)

Propagačná činnosť bola aj tento rok
realizovaná prostredníctvom reklamných
predmetov : kalendáre, perá a zápisníky,
samolepky, kľúčenky so svetielkom, letáky a
pod.
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Príloha 4 k bodu e)

Propagačná činnosť bola realizovaná tiež
prostredníctvom umiestňovania reklamných
predmetov : banner spoločnosti, zberné boxy na
prenosné batérie
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Príloha 5 k bodu e)

Propagačná a vzdelávacia
činnosť v priestore skladu :
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K bodu f)
Zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov.
V priebehu roka 2021 sme navštívili a zabezpečili zber a výkup batérií v rámci celej Slovenskej republiky.
463 miest a obcí, v rámci ktorých evidujeme 28 miest spätného zberu a 435 zberných miest.
Zoznam miest a zariadení je uvedený v prílohe č. 6

Ilustračný obr.
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K bodu g)
Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 Zákona o
odpadoch č. 79/2015 a o presahujúcom množstve

Presahujúce množstvo Tretej osoby
Druh batérií a
akumulátorov

Uvedenie na trh
2020

Zhodnotenie
2021

Limit

Presah

(kg)

prenosné

0

0

45%

0

automobilové

982441,83

982441,83

100%

0

priemyselné

371750,60

371750,60

100%

0
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K bodu h)
Informácie o spôsobe financovania systému nakladania s použitými batériami
a akumulátormi tretej osoby a nákladoch na činnosti vykonávané v tomto systéme.

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.
Spoločnosť financuje systém z finančných zdrojov získaných od výrobcov ako aj z činnosti zberu
a výkupu použitých batérií a akumulátorov.
Náklady na činnosť systému za rok 2021 sú vo výške 2 741 271 €.
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Táto správa o činnosti Tretej osoby je vypracovaná v zmysle § 44 odseku 12 Zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

......................................................

Peter Spodniak
Konateľ spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o.

V Banskej Bystrici
dňa 20.6.2022

19

