
Administratívne náležitosti k  činnosti „spracovávanie starých vozidiel“ 
 

 
 
Legislatíva: 
 

• Smernica č.2000/53/ES Európskeho parlamentu a rady o starých vozidlách 

• Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (šiesta časť) 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.125/2004 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých 
požiadavkách na výrobu vozidiel 

• Nariadenie vlády 153/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny 
pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel , zhodnocovania odpadov zo 
spracovania starých vozidiel a ich recyklácie  

 
 
Postup krokov: 
 
1. krok 
Činnosť „spracovanie starých vozidiel“ podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 
podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších 
predpisov. 

2.krok 
Vybudovanie alebo zosúladenie spracovateľského zariadenia. 
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel musí spĺňať požiadavky podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.125/2004 ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel. 
 

3.krok 
Je potrebné aby mal subjekt udelené miestne príslušným Obvodným úradom životného 
prostredia   súhlasy podľa § 7 ods.1 písm. l) a g) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
o odpadoch ) na zber a spracovanie starých vozidiel a na nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi. 

4.krok 
Pokiaľ chce  subjekt spracovávať staré vozidlá musí mať udelenú autorizáciu Ministerstvom 
životného prostredia SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ustanovenia zo zákona o odpadoch 
 
§ 9 
Podmienky udelenia autorizácie 

(1) Podmienkou udelenia autorizácie fyzickej osobe - podnikateľovi je 
 
a) bezúhonnosť,  
b) trvalý pobyt /16/ na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských 
štátov Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho 
priestoru (ďalej len členský štát ),  
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie 
alebo jeho zodpovedný zástupca, /17/ 
d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti. 
 
(2) Podmienkou udelenia autorizácie právnickej osobe - podnikateľovi je 
 
a) bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo jeho členov,  
b) sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky alebo v niektorom z   
členských štátov,  
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby,  
d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti. 
 
(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený 
za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, pri ktorom dôjde k ohrozeniu života ľudí alebo 
životného prostredia. /18/ 
 
(4) Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti, na ktorú sa udeľuje autorizácia, 
sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie podľa tohto zákona (§ 
76). 

 

§ 10 
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie 
 
 
(1) Fyzická osoba - podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie 
 
a) obchodné meno a miesto podnikania,  
b) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (ďalej len "osobné údaje"); ak bol 
ustanovený zodpovedný zástupca, /17/ uvedie aj jeho osobné údaje,  
c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,  
d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,  
e) identifikačné číslo (IČO),  
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi 
/19/ o udelenie autorizácie,  
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej 
činnosti. 



 
(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží 
 
a) výpis z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie nie starší ako tri mesiace,  
b) oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie 
autorizácie, a výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra nie starší ako 30 
dní,  
c) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby 
k žiadateľovi /19/ o udelenie autorizácie,  
d) odborný posudok v zmysle § 9 ods. 4. 
 
(3) Právnická osoba - podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie 
 
a) obchodné meno a sídlo,  
b) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo 
ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, /17/ uvedie aj jeho osobné 
údaje,  
c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,  
d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,  
e) identifikačné číslo (IČO),  
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k 
žiadateľovi, /19/ 
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej 
činnosti. 
 
(4) K žiadosti podľa odseku 3 sa priloží 
 
a) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho 
členov nie starší ako tri mesiace,  
b) oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie 
autorizácie, a výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní,  
c) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby 
k žiadateľovi /19/ o udelenie autorizácie,  
d) odborný posudok podľa § 9 ods. 4. 

§11 
Odborne spôsobilá osoba  
 
(1) Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola 
udelená autorizácia. 
 
(2) Za odborne spôsobilú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá 
 
a) je bezúhonná (§ 9 ods. 3),  
b) má vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického smeru alebo 
prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s odpadmi alebo má 
stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v 
oblasti nakladania s odpadmi, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe 
v oblasti nakladania s odpadmi, alebo má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a 



najmenej desať rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi,  
c) úspešne vykonala skúšku podľa odseku 3. 
 
(3) Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostatných súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov /12/ a súvisiacich slovenských technických noriem. 
Skúšku zabezpečuje ministerstvo. 
 
(4) Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 
 
(5) Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb. 

§ 12 

Žiadosť o udelenie autorizácie podáva podnikateľ ministerstvu. 

 

Ustanovenia z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č.125/2004 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o 
niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel. 

 

Požiadavky na spracovateľské zariadenia a na zariadenia na zber starých vozidiel 

 
§ 2 

 
Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez 
ohľadu na to, kde sa nachádzajú, zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel 
a použitej technológii. 

§ 3 

 
(1) Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú 
ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo 
poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z 
hľadiska ich množstva a nebezpečnosti. 
 
(2) V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne 
označené oddelené priestory  
 
a) na skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len sklad starých 
vozidiel ),  
b) na vysušovanie vozidiel,  
c) na demontáž vysušených vozidiel,  
d) na skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len 
sklad náhradných dielcov ),  



e) na skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na 
recykláciu alebo ako druhotné suroviny (ďalej len sklad druhotných surovín ),  
f) na spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel 
(ďalej len miesto na úpravu karosérií ),  
g) na skladovanie prevádzkových kvapalín,  
h) na skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,  
i) na skladovanie demontovaných pneumatík,  
j) na skladovanie autobatérií a iných batérií (ďalej len sklad autobatérií ). 
 
(3) Priestor na vysušovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberajú oleje, mazadlá, 
pohonné látky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien a 
svetiel, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ďalšie kvapaliny, ktoré sa vo vozidle 
nachádzajú (ďalej len prevádzkové kvapaliny ), autobatérie a iné batérie (ďalej len autobatérie 
), náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia samonavíjacích 
bezpečnostných pásov. 
 
(4) Spracovateľské zariadenie musí byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a umiestnené 
v uzavretom priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom. 
 
(5) Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na 
skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými 
kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie 
zachytených kvapalín. 

§ 4 

 
(1) Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť 
spevnená, nepriepustná1) a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do 
zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.  
 
(2) Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na 
manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel. 
 
(3) Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel.2) Časť 
skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť 
vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa 
zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako 
zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a 
predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení. 

§ 5 

 
(1) Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho 
manipulačná plocha musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná do zbernej nádrže s 
dostatočnou kapacitou; musí mať dostatočné osvetlenie, odvetrávanie a musí byť vybavené 
zariadeniami a pomôckami na spoľahlivé vysušenie vozidiel. 
 
(2) Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré 



by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia, najmä odobratie autobatérie, 
prevádzkových kvapalín a súčiastok obsahujúcich ortuť. 

§ 6 

 
(1) Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými 
zrážkami, jeho podlaha musí byť spevnená, musí mať dostatočné osvetlenie a musí byť 
vybavené vhodnou technológiou a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú 
demontáž starých vozidiel. 
 
(2) Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí 
vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby sa dali účelne opätovne použiť alebo 
zhodnotiť. Demontáž musí umožňovať následné oddelené a bezpečné skladovanie 
nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tejto činnosti. 

§ 7 

 
Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín znečistených 
prevádzkovými kvapalinami musí byť nepriepustná.  

 

§ 8 

 
Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré sa používajú pri 
úprave karosérií tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia. 

§ 9 

 
(1) V sklade autobatérií musia byť vhodné kontajnery na skladovanie autobatérií, filtrov a 
kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.  
 
(2) V sklade prevádzkových kvapalín musia byť vhodné skladovacie nádrže na skladovanie 
prevádzkových kvapalín. 
 
(3) Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti 
pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby 
úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. 

§ 10 

 
(1) Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa 
predchádzalo vzniku požiaru. 
 



(2) Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie 
naskladaných pneumatík. 

§ 11 

 
(1) Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť spevnená, nepriepustná a 
vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou 
kapacitou. 
 
(2) Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 4 a 5. 
 
(3) Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z 
parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.3) 
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