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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

           SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1 

Bratislava:  6.2.2013 

Číslo:      4685/2013 
(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 17.1.2013 podľa nasledovného: 

 

Plynové vykurovacie kotle so zásobníkmi na teplú vodu rady Vitogas 200-F a rady 

Vitopend 100 – W a ekvitermicky riadené digitálne regulácie vykurovacieho okruhu nepatria 

do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch.  

 

Odôvodnenie 

 

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

dňa 17.1.2013 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 NaturPack a.s. predložila prospekt s popisom 

výrobku a technickými parametrami a spôsobu fungovania a montáže predmetných 

elektrických a elektronických zariadení.  

Uvedené plynové vykurovacie kotle 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 je spôsob vykonania montáže zariadenia 

odborným personálom a potreba napojenia týchto zariadení na pevne zabudované časti 

v rámci stavby z hľadiska ich funkčnosti. Vykurovacie kotle spoločnosti Viessmann rady 

Vitogas 200 – F a Vitopend 100 –W bez pripojenia na kúrenárske rozvody zabudované 

v rámci stavby nemôžu spĺňať funkciu na ktorú sú určené, a ekvitermicky riadené regulátory 

vykurovacieho okruhu bez pripojenia na vykurovací kotol neplnia funkciu na ktorú sú určené. 

Súčasne firma Viessmann deklaruje, že montáž týchto zariadení môžu vykonať len odborne 

zaškolení montážny pracovníci firmy Viessmann. V prípade, že montáž vykoná iní personál 

ako je určené výrobcom, užívateľ stráca na predmetný výrobok záruku a výrobca negarantuje 

jeho správnu funkčnosť. Na základe týchto skutočností 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 
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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: 

 

NaturPack, a.s. 

Ružová dolina 6 

821 08 Bratislava 


