Bratislava: 16.03.2019
Č.J.:
3709/2019-1.8
(14764/2019)

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 o udelení autorizácie č. 145/A/2005-6.2 zo
dňa 11.10.2005, v znení rozhodnutia č. 7654/2010-3.3 zo dňa 20.06.2010, rozhodnutia
č. 3817/2011-3.3 zo dňa 11.03.2011, rozhodnutia č. 33332/2013 zo dňa 21.06.2013,
rozhodnutia č. 22433/2015 zo dňa 04.05.2015 a rozhodnutia č. 46960/2016 zo dňa
15.08.2016 pre spoločnosť ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05, Banská
Bystrica, IČO: 316 466 54 (ďalej len „ZEDKO“)
a to nasledovne
vypúšťa sa text:
B/

vo vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov podľa kategórií:

Kategórie elektroodpadu z domácností podľa prílohy č. 7 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
1
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Veľké domáce spotrebiče
Práčky
Sušičky
Umývačky riadu
Sporáky a rúry na pečenie
Elektrické sporáky
Elektrické varné dosky
Mikrovlnné rúry
Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

1.13
1.14
1.15
1.16
1.18
1.19

Elektrické spotrebiče na vykurovanie
Elektrické radiátory
Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
Elektrické ventilátory
Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
Iné

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Malé domáce spotrebiče
Vysávače
Čističe kobercov
Iné spotrebiče na čistenie
Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
Hriankovače
Fritézy
Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
Elektrické nože
Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné
spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy
2.13 Iné
2.13.1 Erotické pomôcky
2.13.2 Elektronické cigarety
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.13
3.14
3.15
3.16

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Servery
Minipočítače
Tlačiarne
Osobné počítače
Zobrazovacie zariadenie k osobným počítačom s LED a LCD
Klávesnice
Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
Reproduktory k osobným počítačom
Laptopy
Notebooky
Elektronické diáre
Kopírovacie zariadenia
Elektrické a elektronické písacie stroje
Vreckové a stolové kalkulačky
Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo
elektronické sprostredkovanie informácií
3.16.1 Pamäťové karty
3.17 Užívateľské terminály a systémy
3.18 Faxové prístroje
3.19 Telex
3.20 Telefónne prístroje
3.21 Telefónne automaty
3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje

3.23
3.24
3.25
3.26
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Mobilné telefónne prístroje
Záznamníky
Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
prostredníctvom telekomunikácií
Iné
Spotrebná elektronika
Rozhlasové prijímače
Televízne prijímače s LED a LCD obrazovkami
Videokamery
Videorekordéry
Hi-fi zariadenia
Zosilňovače zvuku
Hudobné nástroje
Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo
obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako
prostredníctvom telekomunikácií
Iné

5
5.1
5.1.5
5.2
5.2.1
5.3

Osvetľovacie zariadenia
Svetelné zdroje
LED žiarovky
Svietidlá
Svietidlá pre žiarivky s LED s výnimkou svietidiel z domácností
Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia
s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené

6

6.8
6.9

Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov
Vŕtačky
Pílky
Šijacie stroje
Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie,
vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva,
kovu a iných materiálov
Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie
nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely
Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových
alebo plynných látok inými prostriedkami
Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
Iné

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
Konzoly a videohry
Videohry
Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
Hracie automaty

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7.7

Iné

8

Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých
výrobkov)
8.1
Merače krvného tlaku
8.2
Merače hladiny cukru
8.3
Inhalačné prístroje
8.4
UV hrebeň pre liečbu svetelnými lúčmi
8.5
Fototerapeutické svetlo
8.6
Iné
8.6.1 Germicídne lampy
8.6.2 Negatoskopy
9
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

implantovaných

a infikovaných

Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Tepelné regulátory
Termostaty
Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako
laboratórne zariadenia
Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach
(napr. ovládacie panely)
Iné

Kategórie elektroodpadov iných ako z domácnosti podľa prílohy č. 8 k vyhláške č. 373/2015
Z. z.
1
1.3

Veľké spotrebiče
Iné

3
3.1
3.2

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných video stien
Iné

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.9
8.10

Zdravotnícke zariadenia
Zariadenia na rádioterapiu
Kardiologické prístroje
Prístroje na dialýzu
Dýchacie prístroje
Prístroje na nukleárnu medicínu
Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
Analyzátory
Prístroje na fertilizačné testy
Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb,
zranení alebo postihnutia

9
9.5

Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach

10
10.1
10.3

Predajné automaty
Predajné automaty na teplé nápoje
Predajné automaty na tuhé výrobky

10.4
10.4.1
10.5
10.6

Automaty na výdaj peňazí
Automaty na výdaj parkovacích kariet
Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
Iné

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:
- Kategória 1 – Zariadenia na tepelnú výmenu
- Kategória 2 – Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky
s povrchom väčším ako 100 cm2
- Kategória 3 – Svetelné zdroje
- Kategória 4 – Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm)
vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej
elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a
športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu;
predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie
nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.
- Kategória 5 – Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane,
ale nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na
prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického
náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok;
prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3
a 6.
- Kategória 6 – Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší
ako 50 cm).
Táto zmena tvorí nedeliteľnú súčasť rozhodnutia o udelení autorizácie č. 145/A/2005-6.2
zo dňa 11.10.2005, v znení rozhodnutia č. 7654/2010-3.3 zo dňa 20.06.2010, rozhodnutia
č. 3817/2011-3.3 zo dňa 11.03.2011, rozhodnutia č. 33332/2013 zo dňa 21.06.2013,
rozhodnutia č. 22433/2015 zo dňa 04.05.2015 a rozhodnutia č. 46960/2016 zo dňa 15.08.2016.
Ostatné časti rozhodnutia o udelení autorizácie zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Ministerstvo začalo správne konanie vo veci zmeny rozhodnutia o udelení autorizácie
č. 145/A/2005-6.2 zo dňa 11.10.2005 oznámením o začatí správneho konania listom
č. 67905/2018 zo dňa 19.12.2018 doručeným dňa 02.01.2019 spoločnosti ZEDKO 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. 64814/2018 doručená ministerstvu dňa
06.12.2018.
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
Doručuje sa:
ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05, Banská Bystrica
Na vedomie:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05, Banská Bystrica
SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava

