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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

           SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1 

Bratislava:  16.1.2013 

Číslo:      1655/2013 
(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 Limit Recycling Slovakia a.s., Miletičova 23, 821 09 

Bratislava, číslo 06/2013 zo dňa 9.1.2013, IČO 35956500 (ďalej len Limit Recycling 

Slovakia) podľa nasledovného: 

1. Nabíjačka na batérie – patrí do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch, podľa 

prílohy č. 1 k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. 

o nakladaní s elektrozariadenami a s elektroodpadom patrí do kategórie 2, skupiny 

13.  

2. Predlžovacie káble -  patria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch, podľa 

prílohy č. 1 k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. 

o nakladaní s elektrozariadenami a s elektroodpadom patria do kategórie 2, skupiny 

13. 

3. Mechanické zásuvky  

a. V prípade, že sú používané ako zásuvky pre inštalácie v rámci elektrických 

rozvodov budovy nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch 

podľa § 54a ods. 20   

b. V prípade, že sú používané ako zásuvky namontované na predlžovacích 

kábloch - patra do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch, podľa prílohy 

č. 1 k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. 

o nakladaní s elektrozariadenami a s elektroodpadom patria do kategórie 2, 

skupiny 13. 

4. Elektronické cigarety - patria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch, podľa 

prílohy č. 1 k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. 

o nakladaní s elektrozariadenami a s elektroodpadom patria do kategórie 2, skupiny 

13. 

5. Izbové termostaty – patrí do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch, podľa 

prílohy č. 1 k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. 

o nakladaní s elektrozariadenami a s elektroodpadom patria do kategórie 9, skupiny 

2. 

6. Časové regulátory intenzity osvetlenia - patrí do pôsobnosti ôsmej časti zákona 

o odpadoch, podľa prílohy č. 1 k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 
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315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadenami a s elektroodpadom patria do 

kategórie 2, skupiny 13. 

 

Odôvodnenie 

 

Spoločnosť Limit Recycling Slovakia predložila na Ministerstvo životného prostredia 

SR listom číslo 06/2013 zo dňa 9.1.2013 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 Limit Recycling Slovakia predložila zoznam 

elektrozariadení s ich názvami.  

Všetky predmetné elektrozariadenia spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 54a 

ods. 2 zákona o odpadoch. Svojim určením sú určené na používanie v domácnostiach 

a v komerčných priestoroch.  

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva pri posudzovaní 

jednotlivých elektrozariadení vychádzal z doterajších informácií o týchto elektrozariadeniach 

a z telefonickej konzultácie so zástupcom spoločnosti Limit Recycling Slovakia a.s.. Montáž 

a demontáž jednotlivých elektrozariadení, okrem mechanických zásuviek napojených na 

elektrické rozvody budovy, nevyžaduje odborne vyškolených pracovníkov a po zabezpečení 

prívodu elektrického napätia 220 V sa môžu začať používať na svoj účel.  

Mechanické zásuvky, ktoré sa spájajú s elektrickými rozvodmi budovy, sú pevne 

spojené s budovou a ich funkčnosť je podmienená napojením do pripravených montážnych 

krabíc a ich montáž vykonávajú odborne vyškolení pracovníci. Na základe tejto skutočnosti 

mechanické zásuvky podľa bodu 3.a. spĺňajú podmienku ô 54a ods. 20 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: 

 

Limit Recycling Slovakia, a.s. 

Miletičova 23 

821 09 Bratislava 


