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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

           SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1 

Bratislava:  6.5.2013 

      Číslo:     24665/2013 
(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 NaturPack a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO 

35979798, (ďalej len NaturPack a.s.), zo dňa 10.4.2013, podľa nasledovného: 

 

- Infrasauny ako celok nepatria do režimu nakladania s elektroodpadmi podľa ôsmej 

časti zákona o odpadoch 

- Elektrické časti a vyhrievacie články (infražiariče) infrasaun patria do režimu 

nakladania s eleltroodpadmi podľa ôsmej časti zákona o odpadoch a podľa prílohy č. 1 

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

s elektrozariadeniami a s elektroodpadom patria do kategórie 1. Veľké domáce 

spotrebiče, skupiny 13. elektrické spotrebiče na vykurovanie.     

 

Odôvodnenie 

 

Spoločnosť NaturPack a.s. predložila na Ministerstvo životného prostredia SR listom zo 

dňa 10.4.2013 žiadosť podľa § 68 ods. 2 písm. ac) zákona o odpadoch o stanovisko 

k zaradeniu infrasaun a ich elektrických častí, infražiaričov do pôsobnosti ôsmej časti zákona 

o odpadoch. K žiadosti spoločnosť NaturPack a.s. predložila popis jednotlivých častí 

infrasaun a spôsob ich funkčnosti a ovládania. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor 

odpadového hospodárstva po preštudovaní popisu skonštatoval nasledovné. 

Infrasauny sú poskladané z modulov, ktoré sa navzájom poskladajú podľa návodu. 

Kabína infrasauny nespĺňa definíciu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 2 zákona o odpadoch. 

Infražiariče a elektrické inštalácie tvoria samostatný modul a spĺňajú definíciu 

elektrozariadenia podľa § 54 ods. 2 zákona o odpadoch. K infrasaune je dodávaný montážny 

návod, ktorý presne uvádza postup zloženia jednotlivých dielcov kabíny a následného 

umiestnenia a prepojenia elektrických inštalácií a vyhrievacích infražiaričov. Podľa 

priloženého návodu nie je potrebná k zmontovaniu kabíny, elektrických inštalácií 

a infražiaričov  montážneho technika výrobcu, alebo iný, vyškolený personál. Po zmontovaní 

jednotlivých dielcov kabíny a nainštalovaní infražiaričov je infrasauna pripravená k napojeniu 

na elektrickú sieť 220 V/50 Hz a prevádzky schopná. Infrasauna je určená na používanie 



 

Rozhodnutie č. 24665/2013 zo dňa 6.5.2013 o zaradení EEZ,  strana č. 

  2 2 

v domácnostiach a v malých rehabilitačných zariadeniach. V čase keď sa držiteľ zbavuje 

infrasauny spĺňa táto definíciu odpadu podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch a vzhľadom na jej 

konštrukciu a hore uvedené, musí držiteľ zabezpečiť rozobratie infrasauny a zabezpečiť 

nakladanie s jednotlivými jej časťami podľa nasledovného: 

- Kabínu infrasauny – nakladanie podľa § 39 ako drobný stavebný odpad 

- Elektrická inštalácia a infražiariče – nakladanie podľa ôsmej časti zákona o odpadoch 

ako s elektroodpadom z domácnosti. Súčasne výrobca je povinný zabezpečiť plnenie 

povinností podľa § 54b a § 54e zákona o odpadoch, a distribútor je povinný plniť 

povinnosti podľa § 54c.  

Tieto skutočnosti je povinný výrobca uviesť aj v návode na obsluhu a montáž infrasauny.    

   

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: 

 

NaturPack a.s. 

Ružová dolina 6 

821 08 Bratislava 


