ŠTATÚT KOORDINAČNÉHO CENTRA
KC elektroodpad, družstvo
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

KC elektroodpad, družstvo, IČO: 50 613 316, so sídlom: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava je zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.:
Dr, vl.č.: 702/B (ďalej len „KC“).
KC je koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu, ktorým je elektroodpad v zmysle § 31 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“).
Koordinačné centrum bolo založené na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) zverejnenej na
webovom sídle Ministerstva a vzniklo dňa 23.11.2016.
Splnenie podmienky podľa § 31 ods. 3 Zákona o odpadoch preukázali zakladajúci členovia KC predložením príslušnej autorizácie na činnosť organizácie
zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad.

Článok II.
Organizačná štruktúra KC (schéma)
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Článok III.
Právomoci orgánov KC
Spôsob kreovania, právomoci a vzájomné vzťahy členskej schôdze, predstavenstva (vrátane predsedu a podpredsedov predstavenstva), kontrolnej komisie
(vrátane predsedu kontrolnej komisie) určujú stanovy KC. Členovia predstavenstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a
skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo KC spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy; člen predstavenstva zodpovedá za škodu, ktorú
porušením povinnosti mlčanlivosti spôsobil.
Riaditeľ môže, ale aj nemusí byť členom KC, či členom predstavenstva. Funkcia riaditeľa nie je zlučiteľná s členstvom v kontrolnej komisii.
Riaditeľ na základe a v rozsahu rozhodnutí predstavenstva organizuje a riadi bežnú činnosť KC, pričom si za týmto účelom môže vytvoriť pomocný tím. Riaditeľ
je buď treťou osobou vykonávajúcou funkciu Riaditeľa na základe obchodnoprávneho vzťahu s KC alebo vedúcim zamestnancom KC podľa zák. č. 311/2001 Z.z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.
Riaditeľ nemá oprávnenie konať navonok v mene KC. Predstavenstvo však môže na základe písomného plnomocenstva splnomocniť riaditeľa, aby konal ako
splnomocnenec za KC v rozsahu udeleného plnomocenstva. Oprávnenia riaditeľa konať v zmysle ZP v prípade, ak je riaditeľ vedúcim zamestnancom
ustanovením tohto bodu nie je dotknuté. Riaditeľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím
osobám by mohlo KC alebo iným osobám, ktoré KC sprístupňujú dôverné informácie, spôsobiť škodu alebo ohroziť ich záujmy; riaditeľ zodpovedá za škodu,
ktorú porušením povinnosti mlčanlivosti spôsobil.
Výšku odmien (mzdy) riaditeľa ako aj ďalších zamestnancov a externých dodávateľov služieb určuje predstavenstvo.
KC môže mať ďalších zamestnancov.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Tento štatút bol schválený členskou schôdzou dňa 08.10.2020 v súlade so stanovami KC a podľa § 31 ods. 10 Zákona o odpadoch a bude zverejnený na
webovom sídle KC.

