
  

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

           SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1 

Bratislava:  8.1.2013 

Číslo:      63410/2012 
(8928/2012-3.3) 

                                    
 

 

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 Klimavex, a.s., Mánesova 11, 040 01 Košice, IČO 

46074201 (ďalej len „Klimavex a.s.“) zo dňa 5.12.2012 podľa nasledovného: 

1. Klimatizácie nástenné, parapetno-podstropné, kazetové – nepatria do pôsobnosti 

ôsmej časti zákona o odpadoch 

2. Klimatizácie určené pre komerčnú a priemyselnú sféru – nepatria do pôsobnosti 

ôsmej časti zákona o odpadoch 

3. Tepelné čerpadlá pre domácnosti a komerčnú sféru – split systémy alebo monobloky 

- nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch 

4. Klimatizácie VRV/VRF – multisplit systémy - nepatria do pôsobnosti ôsmej časti 

zákona o odpadoch 

5. Klimatizačné zariadenia pre externú montáž typu Rooftop - nepatria do pôsobnosti 

ôsmej časti zákona o odpadoch 

6. Kondenzačné jednotky - nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch 

7. Zariadenia na výrobu teplej a studenej vody – chillery – vzduchom chladené, alebo 

vodou chladené - nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch 

8. Chladiace / vykurovacie zariadenia – Fancoily - nepatria do pôsobnosti ôsmej časti 

zákona o odpadoch 

9. Vzduchotechnické  modulárne alebo kompaktné zariadenia určené pre domácnosti, 

komerčné alebo priemyselné použitie - nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona 

o odpadoch 

10. Odvlhčovacie zariadenia mobilné, samostatne fungujúce - patria do pôsobnosti 

ôsmej časti zákona o odpadoch. Vzhľadom na ich možnosti použitia patrí odpad 

z týchto zariadení do skupiny odpadu z elektrických a elektronických zariadení 

z domácností podľa § 54a ods. 4 zákona o odpadoch a podľa prílohy č. 1 Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní 

s elektrozariadeniami s elektroodpadom do kategórie 1., skupiny 16 – elektrické 

ventilátory 

11. Odvlhčovacie zariadenia priemyselné - nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona 

o odpadoch 

12. Ventilátory pre domácnosti  



  

a. Axiálne a radiálne ventilátory – kategória 1, skupina 16 

b. Potrubné ventilátory – kategória 1, skupina 16 

c. Centrálne vetracie systémy – kategória 1, skupina 16 

d. Nástrešné a priemyselné ventilátory – kategória 1, skupina 16 

e. Spotrebiče pre kúpelne – kategória 1, skupina 15 

f. Ventilátory na leto – kategória 1, skupina 16 

g. Elektrické ohrievače – kategória 1, skupina 13 

h. Kuchynské odsávače pár – kategória 1, skupina 16 

   patria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch. Vzhľadom na ich možnosti 

použitia patrí odpad z týchto zariadení do skupiny odpadu z elektrických a elektronických 

zariadení z domácností podľa § 54a ods. 4 zákona o odpadoch a podľa prílohy č. 1 Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami 

s elektroodpadom patria tieto zariadenia do kategórií a skupín tak, ako je uvedené pri 

jednotlivom type. 

13. Kompaktné rekuperačné zariadenia - nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona 

o odpadoch 

 

Odôvodnenie 

 

Spoločnosť Klimavex a.s. predložila na Ministerstvo životného prostredia SR listom 

číslo PC/1/12/2012 zo dňa 5.12.2012 podľa § 68 ods. 2 písm. ac) zákona o odpadoch žiadosť 

o stanovisko k zaradeniu predmetných elektrických a elektronických zariadení do pôsobnosti 

ôsmej časti zákona o odpadoch. K žiadosti spoločnosť Klimavex a.s. predložila fotografie, 

technické parametre a spôsoby fungovania a montáže predmetných elektrických 

a elektronických zariadení.  

Uvedené klimatizačné, ventilačné, vykurovacie a odvlhčovacie zariadenia spĺňajú 

definíciu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 2 zákona o odpadoch. Svojim určením sú tieto 

zariadenia použiteľné v domácnostiach a priemyselných zariadeniach. Hlavnými kritériami 

pre zaradenie alebo nezaradenie do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch bol spôsob 

vykonania montáže zariadenia odborným personálom a potreba napojenia týchto zariadení na 

pevne zabudované časti v rámci stavby z hľadiska ich funkčnosti. V prípade, že predmetné 

zariadenia bez pevného spojenia s rozvodmi zabudovanými v rámci stavby nemôžu spĺňať 

funkciu na ktorú sú určené, bolo na tieto zariadenia uplatnené ustanovenie § 54a ods. 20 

zákona o odpadoch podľa ktorého na nakladanie s elektrozariadeniami a s odpadom z nich 

pochádzajúcich, ktoré sú pevnou súčasťou iných zariadení ako elektrozariadení, sa 

nevzťahujú ustanovenia § 54a ods. 1 až 19 a ustanovenia § 54b až 54i 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: 

 

Klimavex a.s. 

Mánesova 11 

040 01 Košice  


