Bratislava: 31.07.2019
Č.J.:
9168/2019-1.8
(39917/2019)

Rozhodnutie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
IČO: 42181810 (ďalej aj ako „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 105 ods. 2 písm. i) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)

mení
podľa § 93 ods. 2 písm. d) v spojení s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 32 ods. 2 písm. b)
zákona o odpadoch výrokovú časť rozhodnutia č. 9839/2015 o udelení autorizácie
č. 226/A/15-3.3 zo dňa 23.02.2015, v znení rozhodnutia č. 21688/2017 zo dňa 18.05.2017
pre spoločnosť ElektroWaste, s.r.o., Korytovská 20, 951 41, Lužianky, IČO: 44296592
(ďalej len „ElektroWaste“)
a to nasledovne
vypúšťa sa text:
Autorizácia sa udeľuje na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení
pre kategórie a skupiny odpadov z elektrických a elektronických zariadení uvedených
v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami
a s elektroodpadom (ďalej len „vyhláška 315/2010 Z. z.“) podľa nasledovného:
Kat. 5:
2.
3.
4.
5.

Osvetľovacie zariadenia
Lineárne žiarivky
Kompaktné žiarivky
Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok
s kovovými parami
Nízkotlakové sodíkové výbojky

a nahrádza sa textom:
Autorizácia sa udeľuje na spracovanie elektroodpadu pre kategórie odpadov z elektrických
a elektronických zariadení uvedených v prílohe č. 6 časti II. zákona o odpadoch, a to:
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- Kategória 3 – Svetelné zdroje
Táto zmena tvorí nedeliteľnú súčasť časť rozhodnutia č. 9839/2015 o udelení autorizácie
č. 226/A/15-3.3 zo dňa 23.02.2015, v znení rozhodnutia č. 21688/2017 zo dňa 18.05.2017.
Ostatné časti rozhodnutia o udelení autorizácie zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Ministerstvo začalo správne konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 9839/2015
o udelení autorizácie č. 226/A/15-3.3 zo dňa 23.02.2015 oznámením o začatí správneho
konania listom č. 67908/2018 zo dňa 19.12.2018 doručeným dňa 31.12.2018 spoločnosti
ElektroWaste z vlastného podnetu z dôvodu zmeny kategórií elektrozariadení.
Podkladom pre začatie správneho konania a vydanie rozhodnutia v predmetnej veci slúži
odpoveď účastníka konania na list ministerstva č. 65471/2018 doručená ministerstvu dňa
10.12.2018.
Ministerstvo mení kategórie elektrozariadení v súvislosti s ukončením platnosti kategórií
elektrozariadení podľa § 32 ods. 2 písm. a), uvedenými v prílohe č. 6 časti I. zákona o odpadoch
a nahrádza ich novými kategóriami elektrozariadení podľa § 32 ods. 2 písm. b), uvedenými
v prílohe č. 6 časti II. zákona o odpadoch.
Na základe uvedených skutočností ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku možno podať rozklad do
15 dní od jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Peter Šimurka
riaditeľ odboru
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Na vedomie:
Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 36/69, 949 01
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