
  

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

           SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1 

Bratislava:  9.1.2013 

Číslo:      897/2013 
(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 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 

010 47 Žilina, IČO 36 403 008 (ďalej len „Stredoslovenská energetika a.s.“) číslo Z-S-

0000068918/2012 zo dňa 21.12.2012 podľa nasledovného: 

Trojfázové statické elektromery nepatria do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch.  

 

Odôvodnenie 

 

Spoločnosť Stredoslovenská  a.s. predložila na Ministerstvo životného prostredia SR 

listom zo dňa 21.12.2012 žiadosť podľa § 68 ods. 2 písm. ac) zákona o odpadoch o stanovisko 

k zaradeniu trojfázových statických elektromerov do pôsobnosti ôsmej časti zákona 

o odpadoch. K žiadosti spoločnosť Stredoslovenská a.s. predložila fotografie predmetných 

elektromerov spolu s popisom funkčnosti a technickými parametrami elektromeru.  

Trojfázové statické elektromery (ďalej len „elektromery“) spĺňajú definíciu 

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

základnými meracími zariadeniami spotreby elektrickej energie v domácnostiach 

a v prevádzkových a priemyselných zariadeniach.  

Montáž a demontáž elektromerov môžu vykonávať len pracovníci dodávateľov 

elektrickej energie a sú pevne spojené s prívodom elektrickej energie do objektu, resp. sú 

pevnou súčasťou elektrického rozvodného systému stavby. Bez pevného spojenia s týmito 

rozvodmi elektromery nemôžu spĺňať funkciu na ktorú sú určené. Toto konštrukčné 

a montážne riešenie elektromera spĺňa podmienku § 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: 

 

Stredoslovenská energetika a.s. 

Pri Rajčianke 8591/4B 

010 47 Žilina 


