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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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny
poriadok") udeľuje

autorizáciu

na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia

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

SLOVMAS, a.s.
Na paši 4

821 02 Bratislava
IČO: 44946422

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

Ing. Jifí Mikulenka
Budatínska 73
851 06 Bratislava

Označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie ako
organizácia zodpovednosti výrobcov v systéme združeného nakladania s elektro odpadom z
elektrozariadenia kategórií

Kategória l - Veľké domáce spotrebiče
Kategória 2 - Malé domáce spotrebiče
Kategória 3 - Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Kategória 4 - Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
Kategória 5a - Osvetľovacie zariadenia



Kategória 6 - Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych
priemyselných nástrojov)
Kategória 7 - Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
Kategória 8 - Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovateľných
a infikovaných výrobkov)
Kategória 9 - Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Kategória 10 - Predajné automaty

V zmysle prílohy Č. 6 zákona o odpadoch

Autorizácia sa udeľuje na dobu určitú, do 31.12.2020.

Účinnosť tohto rozhodnutia je podľa § 135 ods. 25 zákona o odpadoch určená k 01.07.2016.

Spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej činnosti.

Spoločnosť SLOVMAS, a.s., Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO 44946422 (ďalej len
"SLOVMAS, a.s., Bratislava") bude za zastúpených výrobcov zmluvne zabezpečovať
nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu - elektroodpadmi prostredníctvom zmluvných
partnerov vykonávajúcich

spätný zber elektroodpadov
oddelený zber elektroodpadov v obciach
oddelený zber elektroodpadov prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber
zber na zberných miestach

a autorizovaných spracovateľovelektroodpadov s vydanou autorizáciou podľa § 89 ods. 1
písm. a) bod 4 zákona o odpadoch.
Žiadateľ bude priebežne kontrolovať plnenie dohodnutých zmluvných podmienok a rozvíjať
zberovú sieť elektroodpadov a skvalitňovať postupy spracovávania elektroodpadov
selektívnym výberom spracovatel'ov elektroodpadov, ktorí splňajú podmienky používania
najlepších dostupných technológií a zabezpečenia maximálnej miery recyklácie danej kategórie
elektroodpadov .

Od ô vod II e ni e

Ministerstvo prijalo dňa 1.4.2016 žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť organizácie
zodpovednosti výrobcov na nakladanie s elektroodpadom spoločnosti SLOVMAS, a.s.,
Bratislava. I

K žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov na
nakladanie s elektroodpadom 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 Č. 373/2015 Z.z.") predložil:

údaje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) vyhlášky 373/2015 Z.z.
opis zamýšľaného spôsobu plnenia podmienok podľa § 28 ods. 5 písm. d) zákona
o odpadoch
aktuálny zoznam zastúpených výrobcovelektrozariadení v rozlíšení na jednotlivé
kategórie podľa § 2 ods. 1 písm. h) druhý bod vyhlášky 373/2015 Z.z.
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona
o odpadoch
špecifikáciu opatrení na budovanie systému združeného nakladania
s elektroodpadmi so zameraním na podporu oddeleného zberu elektroodpadov
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údaje o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia
všetkých foriem zberu elektroodpadov, ktoré je povinný plniť výrobca
elektrozariadení - osvetľovacích zariadení a svetelných zdrojov podľa § 34 ods. 1
písm. e) bod 1, podbody 1.1 - 1.4 a bod 3 podbody 3.1 - 3.4 zákona o odpadoch
doklad preukazujúci založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov podľa
§ 28 ods. 5 písm. a) zákona o odpadoch a dokument preukazujúci splnenie
podmienky podľa § 28 ods. 1 zákona o odpadoch v zmysle § 135 ods. 23 zákona
o odpadoch
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa,
zmluva o budúcej zmluve podľa § 28 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch (kópia),
zoznam zmluvných partnerov podľa § 28 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
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 činnost'
organizácie zodpovednosti výrobcov na nakladanie s elektroodpadom.

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 EUR podl'a X. časti Životné prostredie Položka 162
písm. u) zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, bol zaplatený bezhotovostným prevodom.

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

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 61 ods. 1 správrieho poriadku možno podat' 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 preskúmat' súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku.

M~o:::ilatová
riadit~:l~ odboru odpadového hospodárstva
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Doručuje sa:

1. Slovmas, a.s.
Napaši 4
821 02 Bratislava

Na vedomie:

l. Okresný úrad Bratislava
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

2, SlŽP- ÚlOH
Jeséniova l7D
831 O 1 Bratislava
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