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MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava: 04.09.2019
9043 2019-1.8

Č.i.:

(45775 2019)

Rozhodnutie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
IČO: 42181810 (d‘alej aj ako „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podl‘a
~ 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 (d‘alej len „zákon
o odpadoch“) a na základe vykonaného správneho konania podl‘a zákona č. 71/1 967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d‘alej len „správny
poriadok“)

predlžuje
podl‘a ~ 92 zákona o odpadoch platnost‘ autorizácie Č. 226 A 15-3.3, udelenej rozhodnutím
Č. 9839/2015 zo dňa 23.2.2015, v znení rozhodnutia Č. 21688/2017 zo dňa 18.05.2017
a rozhodnutia Č. 39917/2019 zo dňa 31.07.2019 na činnosť spracovania elektroodpadu pre
spoloČnosť ElektroWaste, s.r.o., Korytovská 20, 951 41, Lužianky, iČo: 44296592 (d‘alej
len „ElektroWaste“) vydaným podl‘a ~ 89 ods. I písm. a) zákona o odpadoch nasledovne:
Platnosť autorizácie sa predlžuje do: 23.02.2025
Platnost‘ autorizácie sa predlžuje od: 24.02.2020
Odóvodnenie
Spoločnosť ElektroWaste požiadala listom zo dňa 25.06.2019, doručeným na
ministerstvo dňa 01.07.20190 predÍženie platnosti autoriZácie na spracovanie elektroodpadu
z dóvodu končiacej platnosti, na ktorý bola autorizácia udelená. Týmto dňom ministerstvo
na základe žiadosti začalo správne konanie vo veci predÍženia platnosti autorizácie
spoločnosti Elektro Waste.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia o predÍžení autorizácie na činnost‘ spracovania
elektroodpadu spoločnosti ElektroWaste boli nasledovné podklady:
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Žiadosf o predÍženie autorizácie na spracovanie elektroodpadov Č. 226/A/15-3.3 zo dňa
25.06.2019, doručenej na ministerstvo dňa 01.07.2019,
Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu spoločnosti,

Odborný posudok,
Rozhodnutie o udelení autorizácie Č. 9839/2015 zo dňa 23.02.2015,
Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí č. 9839/2015(4060/201 5-3.3)
ZO dňa 23.02.2015 o udelení autorizácie Č. 216/A/15-3.3,
Rozhodnutie Č. 21688/2017 zo dňa 18.05.2017 o zmene odborne spósobilej osoby,
Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie
Č. OU-NR-OSZP3-201 6/01 9233-04-F42 zo dňa 29.04.2016 na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podl‘a ~ 97 ods. I písm. c) zákona o odpadoch,
Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie
Č. OU-NR-OSZP3-2019/01 1953-03-F32 zo dňa 19.02.2019, ktorým sa mení súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podl‘a ~ 97 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch,
Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie
Č. OU-NR-OSZP3-2016/028057
02 F43 zo dňa 05.08.2016, ktorým sa udel‘uje
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podl‘a ~ 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch,
Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie
Č. OU-NR-OSZP1-2019/019392 zo dňa 04.04.2019, ktorým sa udel‘uje súhlas na
prepravu nebezpečných odpadov podl‘a ~ 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch,
Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie
Č. OU-NR-OSZP3-2016/030728
02 F42 zo dňa 28.07.2016, ktorým sa udel‘uje
súhlas na zhromažd‘ovanie nebezpečných odpadov u póvodcu odpadu, ak zhromažd‘uje
väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov podl‘a ~ 97 ods. 1 písm. g) zákona
o odpadoch,
Rozhodnutie o prerušení konania Č. 35694/2019 (9043/2019-1.8) zo dňa 08.07.2019
z dóvodu nezaplatenia správneho poplatku,
Výzva na zaplatenie správneho poplatku zo dňa 08.07.2019,
List „Zaslanie e-kolku“
Uhradený správny poplatok vo výške 20 eur zo dňa
26.07.2019, doručeným na ministerstvo dňa 30.07.2019,
Výpis z registra trestov právnickej osoby,
Zápisnica z miestnej ohliadky prevádzky zo dňa 14.08.2019,
Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia zo dňa 14.08.20 19.
—

—

—

—

-

Ministerstvo predlžuje podl‘a ~ 92 zákona o odpadoch spoločnosti ElektroWaste
autorizáciu na 5 rokov, z dóvodu nezistenia žiadnych nedostatkov v dokumentácii
k priloženej žiadosti o predÍženie autorizácie a zároveň počas miestnej obhliadky prevádzky
vykonanej dňa 14.08.20 19, a vyhovuje tak žiadatel‘ovi v pinom rozsahu v zmysle času, na
ktorý požiadal o predÍženie platnosti autorizácie v žiadosti podl‘a ~ 42 ods. 1 písm. d)
vyhlášky ministerstva č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Platnost‘ autorizácie na spracovanie elektroodpadu je podmienená platnosťou súhlasov
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podl‘a~97ods. lzákonaoodpadoch.
Vydanie rozhodnutia o predÍžení autorizácie bob spoplatnené správnym popbatkom
vo výške 20 eur, v súlade s položkou 162 u) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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 podat‘ rozklad
do 15 dní od jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Sbovenskej republiky,
odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava.
Toto rozhodnutie je možné preskúmat‘ súdom podl‘a ~ 47 ods. 4 správneho poriadku
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Peter Šimurka
riaditel‘ odboru

Doručuje Sa:
ElektroWaste, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Na vedomie:
Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Stefánikova trieda 36/69, 949 01
Nitra
SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava

