
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

81235 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1

Rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") ako
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") udeľuje

autorizáciu

na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory

podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch spoločnosti

SLOVMAS, a. S., Na paši 4, 821 02 Bratislava
IČO: 44 946 422

Osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa alebo jeho členmi

Ing. Jifí Mikulenka, Budatínska 73,851 06 Bratislava

Označenie vyhraden)'ch výrobkov, pre odpad z ktorých bude zabezpečovať nakladanie ako
organizácia zodpovednosti výrobcov

prenosné batérie a akumulátory,
automobilové batérie a akumulátory,
priemyselné batérie a akumulátory.

Autorizácia sa udeľuje na dobu určitú, do 31.12.2020.

Účirmosť tohto rozhodnutia je na základe žiadosti určená od 01.07.2016.
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Spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej činnosti

SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava (ďalej len "žiadatel"') bude za
zastúpených výrobcov zmluvne zabezpečovať plnenie vyhradených povinností.

Nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov - použité prenosné batérie a akumulátory,
použité automobilové batérie a akumulátory a použité priemyselné batérie a akumulátory -
bude zabezpečené prostredníctvom zberu a prepravy použitých batérií a akumulátorov z celého
územia Slovenskej republiky a ich autorizovaného spracovania a recyklácie zmluvnými
partnermi.

Žiadateľ bude priebežne kontrolovať plnenie dohodnutých zmluvných podmienok.

Odôvodnenie

Ministerstvo prijalo dňa 3l.03.2016 žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť
organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory spoločnosti SLOVMAS, a. s.,
Na paši 4,821 02 Bratislava.

K žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre
batérie a akumulátory žiadateľ správnemu orgánu podľa § 2 vyhlášky Č. 373/2015 Z. z. o
rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov (ďalej len "vyhláška") predložil:

doklad preukazujúci založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov,
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa,
kópie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch a
zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných partnerov podľa § 28 ods. 6 písm. b)
zákona o odpadoch,
kópie podpísaných zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. c) zákona
o odpadoch s obcami, doručené na elektronickom nosiči dát;
správny poplatok v hodnote 20 €.

Ministerstvo posúdením podania a vykonaného správneho konania zistilo, že žiadateľ
o udelenie autorizácie spÍňa zákonné podmienky pre udelenie autorizácie na činnosť
organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory.

Podľa § 89 ods. 3 zákona o odpadoch udeľuje ministerstvo autorizáciu na dobu určitú,
najviac na päť rokov tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka.

Správny poplatok v hodnote 20 € podľa položky 162 n) zákona Č. 583/2003 Z. Z., ktorým
sa mení a dopÍňa zákon Národnej rady SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov bol zaplatený.

Na základe uvedených skutočností ministerstvo rozhodlo tak, ako Je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku možno podať rozklad
do 15 dní od jeho doručenia k ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava, a to prostredníctvom odboru odpadového hospodárstva. Toto
rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku.

Doručuje sa:
l. SLOVMAS, a. s., Na paši 4,821 02 Bratislava

Na vedomie:
l. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2. SlŽP- ÚlOH, Jeséniova 17, 831 Ol Bratislava


