
 

 

 

 

             Bratislava:                10.09.2020 

             Č. J.:                   9839/2020-1.8 

                     (43916/2020) 

 

 

Rozhodnutie 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 
hospodárstva a integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, Bratislava, IČO: 42181810 

(ďalej len „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 znení neskorších predpisov v spojení s § 105 ods. 2 písm. i) zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (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“) 

 

predlžuje 

 

podľa § 92 ods. 1 zákona o odpadoch platnosť autorizácie č. 0001/SV/OZV/A/16-3.3 udelenej 

rozhodnutím č. 4360/2016 zo dňa 29.01.2016 na výkon činnosti organizácie zodpovednosti 
výrobcov pre vozidlá, pre spoločnosť Auto Recycling, združenie,  Bojnická 3, 831 04, 

Bratislava, IČO: 45743762 (ďalej len „Auto Recycling“), vydanej podľa § 89 ods. 1 písm. b) 
zákona o odpadoch. 

 

 Autorizácia sa predlžuje od: 01.01.2021 

 Autorizácia sa predlžuje do: 31.12.2024.  

 

Odôvodnenie 

 

 Spoločnosť Auto Recycling listom zo dňa 03.08.2020, doručeným na ministerstvo dňa 
04.08.2020, požiadala o predĺženie platnosti rozhodnutia, ktorým jej bola udelená autorizácia 
na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre vozidlá podľa  § 89 ods. 1 písm. b) 
zákona o odpadoch. 
 Ministerstvo na základe doručenej žiadosti od spoločnosti Auto Recycling začalo 
správne konanie vo veci predĺženia platnosti autorizácie č. 0001/SV/OZV/A/16-3.3 udelenej 

rozhodnutím č. 4360/2016 zo dňa 29.01.2016 na výkon činnosti organizácie zodpovednosti 
výrobcov pre vozidlá. 
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 V súlade s § 92 ods. 2 zákona o odpadoch spoločnosť Auto Recycling preukázala 
bezúhonnosť podľa § 90 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.  

 Spoločnosť Auto Recycling vo svojej žiadosti uvádza, že dôvodom žiadosti o predĺženie 
platnosti autorizácie je blížiaci sa koniec jej platnosti a zároveň záujem spoločnosti pokračovať 
v činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre vozidlá.  

 Spoločnosť Auto Recycling na základe vyššie uvedených dôvodov žiada o predĺženie 
platnosti autorizácie v rozsahu, v akom jej bola udelená, t.j. do 31.12.2025.  

            Ministerstvo posúdilo žiadosť spoločnosti Auto Recycling ako aj dôvody jej predloženia 
a na základe jej posúdenia rozhodlo, že udelenú autorizáciu spoločnosti Auto Recycling 

predlžuje na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2024. 
  Podľa § 89 ods. 3 zákona o odpadoch autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, 
najviac na päť rokov, v prípade autorizácie podľa odseku 1 písm. b) (autorizácia na výkon 
činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov) tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru 
kalendárneho roka. Podľa § 92 ods. 1 zákona o odpadoch platnosť autorizácie možno 
predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak.   
            Vzhľadom na skutočnosť, že autorizácia spoločnosti Auto Recycling bola udelená na 
obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2020, pričom podľa zákona o odpadoch je možné autorizáciu 
predĺžiť najviac v rozsahu v akom bola udelená a doba platnosti autorizácie musí v zmysle 
zákona o odpadoch uplynúť k 31. decembru kalendárneho roka, rozhodlo ministerstvo tak, ako                 

je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a predlžuje autorizáciu s platnosťou do 31.12.2024.
 Ministerstvo listom č. 40514/2020 zo dňa 02.09.2020 zaslalo spoločnosti Auto 

Recycling v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámenie s podkladmi rozhodnutia 

a výzvu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní pred jeho vydaním. 

Spoločnosť Auto Recycling sa k podkladom rozhodnutia nevyjadrila. 

   

Podkladom pre vydanie rozhodnutia v danej veci bolo nasledovné: 
- žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie pre OZV Auto Recycling zo dňa 03.08.2020, 

doručenej na ministerstvo dňa 04.08.2020 evidovaná pod č.:38053/2020, 
- potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20 eur, 
- kópia výpisu z registra trestov pre Pavla Prepiaka zo dňa 13.07.2020 kód RT: 

AD5MHGJVJC92,  

- kópia zoznamu právoplatne odsúdených právnických osôb zo dňa 10.08.2020 kód RT: 
AI5MKASCDPPF, 

- kópia výpisu z registra trestov spoločnosti Auto Recycling zo dňa 13.07.2020 kód RT: 
AD5MHGK02O63-PO,   

- kópia odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov, spis. 
značka RPO-433542/2020 zo dňa 10.08.2020 

- oboznámenie s podkladmi rozhodnutia a výzvu na vyjadrenie sa k podkladom 
rozhodnutia v správnom konaní č. 40514/2020 zo dňa 02.09.2020. 

 

Bezúhonnosť právnickej osoby bola overená v súlade s § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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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, Nám. 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 

 

 

Doručuje sa: 
Auto Recycling, združenie,  Bojnická 3, 831 04, Bratislava, 
 

Na vedomie: 

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05, 
Bratislava 

SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09, Bratislava 

 

 

 


