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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

           SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1 

Bratislava:  27.3.2013 

Číslo:      16162/2013 
(3080/2013-3.3) 

                                    
 

 

Rozhodnutie 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 68 ods. 2 písm. ac) zákona č. 223/2001 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 

v znení neskorších predpisov  

 

Vydáva rozhodnutie  

 

vo veci žiadosti spoločnosti E-cycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO 44714203, (ďalej len E-cycling), číslo zo dňa 15.2.2013, podľa nasledovného: 

 

- Digitálny multimeter kliešťový, typ RE-266 – patrí do pôsobnosti ôsmej časti zákona 

o odpadoch.  

- Pohon na garážové brány Nice SPIN23KCE s príslušenstvom 

o  Fotobunky Nice BF (povrchové) 

o  Prijímač dvoj kanálový Nice One OX2 

o  Výstražná lampa Nice ML24 

o  Výstražná lampa Nice MLBT 

nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona podľa ustanovenia § 54a ods. 20 zákona 

o odpadoch.   

 

Odôvodnenie 

 

Spoločnosť E-cycling predložila na Ministerstvo životného prostredia SR listom číslo 

zo dňa 15.2.2013 žiadosť podľa § 68 ods. 2 písm. ac) zákona o odpadoch o stanovisko 

k zaradeniu elektrozariadení do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch. K žiadosti 

spoločnosť E-cycling predložila popis jednotlivých výrobkov a spôsob ich montáže a použitia 

s technickými parametrami. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového 

hospodárstva po preštudovaní popisu skonštatoval: 

1. Digitálny multimeter spĺňa definíciu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 2 zákona 

o odpadoch. Svojim určením je určený na používanie jak v domácnostiach, tak aj pre 

profesionálne použitie, čím spĺňa definíciu elektroodpadu z domácnosti podľa § 54a 

ods. 4 zákona o odpadoch. Po vložení 9 V napájacej batérie, ktorá je súčasťou balenia, 

je digitálny multimeter možné okamžite používať bez ďalšieho odborného 

nastavovania.  

2. Pohon na garážové brány NICE SPIN23KCE s príslušenstvom – fotobunky Nice BF, 

Prijímač dvojkanálový Nice ONE OX2, Výstražná lampa Nice ML24, Výstražná 
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lampa Nice MLBT spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 2 zákona 

o odpadoch. Svojim určením sú tieto elektrozariadenia určené pre profesionálne 

použitie, nakoľko všetky časti musia montovať vyškolení montážny pracovníci 

a jednotlivé časti pohonu a príslušenstva nemôžu samostatne plniť funkciu na ktorú sú 

určené bez toho, aby boli súčasťou elektrických rozvodov stavby a navzájom 

prepojené. Z toho dôvodu spĺňajú definíciu § 54a ods. 20 zákona o odpadoch, podľa 

ktorej tieto zariadenia sú vyňaté z pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch.  

   

Na základe uvedených skutočností Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia 

k ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky a to cestou odboru odpadového 

hospodárstva. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

       

                                                                     

         Mgr. Ján Ščerbák 

                                                                    Riaditeľ odboru odpadového  hospodárstva  

 

 

 

 

Doručuje sa: 

 

E-cycling s.r.o. 

Robotnícka 10 

974 01 Banská Bystrica 


