
 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PREVZATIA VECÍ URČENÝCH NA 

OPÄTOVNÉ POUŽITIE („Reuse“ centra)  
 

Prevádzkovateľ zberu vecí a prevádzkovateľ verejnej zbierky: 
KOLO n.o., Ivanská cesta 16030/22, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53250133 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
Zriaďovateľ:  

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 
00681300 
Číslo telefónu: 02/50 110 111 

(ďalej len „Zriaďovateľ“) 
 
Prevádzková doba na prevzatie vecí v KOLO, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava: 
v termíne od utorka do piatka: 10- 18 h./ sobota- nedeľa: 10- 17 h. 
 
Všeobecné informácie: 

Centrum opätovného použitia vecí („Reuse“ centrum) bolo zriadené na základe Smernice o odpade1 
a Programu predchádzania vzniku odpadov 2 . Hlavným cieľom tohto programu je posun od 
materiálového zhodnocovania ako jednej priority v odpadovom hospodárstve, k predchádzaniu 
vzniku odpadu. Princíp spočíva v zbere nepotrebných, ale ešte funkčných použiteľných vecí, ktoré 
by boli inak vyhodené a stali sa odpadom. Tieto veci budú namiesto toho, aby s nimi bolo 
nakladané ako s odpadom, pri poskytnutí symbolického príspevku, sprístupnené novým užívateľom, 
ktorí im takto dajú druhú šancu. Vyzbierané financie budú vedené na transparentom účte a budú 
použité na verejnoprospešné účely na budovanie stabilného Bratislavského centra opätovného 
použitia („Reuse“ centra). 

 
Špecifické informácie: 

• „Reuse“ centrum zabezpečuje prevod vlastníckeho práva predmetu (veci), odovzdaného na 
opätovné použitie vlastníkom, medzi jeho pôvodným vlastníkom a preberateľom predmetu 
(veci) ako jeho novým vlastníkom, a preto: 
- Zriaďovateľ ani prevádzkovateľ sa nestávajú a nie sú vlastníkom predmetu (veci) a preto 

nepreberajú žiadnu zodpovednosť za stav a akékoľvek (aj skryté) vady na preberanom 
predmete (veci). 

- Zriaďovateľ ani prevádzkovateľ nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie 
majetku alebo ujmu na zdraví spôsobenú užívaním nadobudnutého predmetu (veci). 

- Zriaďovateľ ani prevádzkovateľ neposkytujú žiadnu záruku na preberané predmety 
(veci). 

- Prevzatím predmetu sa preberateľ stáva jeho novým vlastníkom. 

• Prevzatie predmetu novým vlastníkom sa vykoná pod podmienkou poskytnutia príspevku 
nového vlastníka predmetu do verejnej zbierky zriadenej neziskovou organizáciou KOLO 
n.o., pričom výťažok z nej bude použitý na na zriadenie a prevádzku Centra opätovného 
použitia vecí („Reuse“ centra). 

• Príspevok poskytnutý do verejnej zbierky nie je možné vrátiť a prispievateľ (nový vlastník 
veci) si jeho vrátenie nemôže nárokovať. 

• Výška minimálneho príspevku je uvedená na tom mieste „Reuse“ centra, kde sa predmet 
(vec) nachádza. 

• Množstvo predmetov, ktoré môžu byť prevzaté jedným novým vlastníkom určuje 
Prevádzkovateľ na mieste podľa možností a počtu ostatných záujemcov.  

• Poskytnutie príspevku nie je kvalifikované ako výnos z činnosti Prevádzkovateľa, ani 
Zriaďovateľa v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov a nepovažuje sa za predmet dane z pridanej hodnoty. 

• Poskytnutie príspevku nie je tržbou v zmysle § 2 písm. z) zákona č. 289/2008 Z. z. o 
používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc  
2 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 



finančných orgánov v znení neskorších predpisov, preto nie je v takomto prípade potrebné 
používať registračnú pokladnicu ani systém e-kasa. 

 
 
Vlastník nadobudnutého predmetu poskytnutím príspevku vyjadruje súhlas a viazanosť s týmto 
prevádzkovým poriadkom a právnymi vzťahmi fungovania „Reuse centra“, vrátane prevádzkového poriadku 
zberu vecí určených na opätovné použitie. 
 
Vlastník nadobudnutého predmetu ako dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi: KOLO n.o., Ivanská 
cesta 16030/22, 82104 Bratislava – Ružinov, IČO: 53250133 a prevádzkovateľovi: Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300 svoj súhlas so 
spracovaním vyššie uvedených osobných údajov na účel realizácie právnych vzťahov vznikajúcich pri 
fungovaní „Reuse centra“, a to na obdobie najviac 5 rokov od odovzdania týchto vecí do „Reuse centra“. 
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke zriaďovateľa KOLO 
n.o. 
 
 


