
 

 

 

 

             Bratislava:                21.04.2022 

                                  Č. A.:        0212/SPR/A/22-10.1 

              Č. J.:                 5670/2022-10.1 

                     (22940/2022) 

 

Rozhodnutie 
 

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, Bratislava, IČO: 42181810 (ďalej len „ministerstvo“) 

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 105 ods. 2 písm. i) zákona č. 79/2015 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) udeľuje 

autorizáciu 

 

na výkon činnosti spracovania starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona 

o odpadoch spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry, IČO: 

46440801, (ďalej len „KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.“),  Prevádzka: Lachmannova 350/72, 908 

43 Čáry  

 

Osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť: 

Michal Vašin, Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry 

 

Autorizácia sa udeľuje do: 30.05.2027 

 

Činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia: 

              Autorizácia sa udeľuje na spracovateľskú činnosť – spracovanie starých vozidiel, 

definovaných   v   §  60  ods.  6   zákona   o   odpadoch,   uvedených   vo  vyhláške   Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky  č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, pod katalógovým číslom a názvom odpadu: 

-16 01 04 Staré vozidlá, 

-16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce, 

ktoré vznikli z vozidiel kategórií vozidiel M1, N1, ako aj trojkolesových motorových vozidiel 

okrem motorových trojkoliek podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky             
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č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových 

vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických 

jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov a ktoré sa zároveň stali 

odpadom. Za spracovanie je považovaná akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré 

vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel; odstránenie znečistenia, rozobratie, 

rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo príprava na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho 

zariadenia, vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia 

starých vozidiel alebo ich častí. 

 

Dátumom začatia vykonávania autorizovanej činnosti: 31.05.2022. 

 

Spôsoby a postupy vykonávania autorizovanej činnosti: 

 

 Prístupové plochy a komunikácie v areáli sú spevnené. Na vstupe do prevádzky za 

uzamykateľnou vstupnou bránou je umiestnená váha. V prednej časti areálu je situovaná 

administratívna budova,  v ktorej sa budú vykonávať všetky administratívne úkony súvisiace 

s evidenciou vozidiel a ich odhlasovaním.  

             Do spracovateľského zariadenia budú preberané staré vozidlá od ich držiteľov. Ak 

pôjde o kompletné staré vozidlá, tieto budú preberané na spracovanie bez požadovania poplatku 

alebo inej služby. Staré vozidlo bude podrobené vizuálnej kontrole, odvážené a zaevidované. 

Pri evidenčných úkonov bude vykonaná previerka osôb, dokladov a vozidiel vo verejne 

prístupných pátracích informačných systémoch Ministerstva vnútra SR.  

             Od držiteľa starého vozidla budú preberané tabuľky s evidenčným číslom, osvedčenie 

o evidencii časť I a časť II. Tabuľka s evidenčným  číslom vozidla bude znehodnotená jej 

prestrihnutím a následným vložením do označenej nádoby. 

              Pri prevzatí starého vozidla, spracovateľ starého vozidla vystaví potvrdenie o prevzatí 

starého vozidla na spracovanie, pričom jeden exemplár odovzdá osobe, od ktorej staré vozidlo 

prevzal. 

            Po prevzatí starého vozidla na spracovanie, sa orgánu policajného zboru zašlú                     

v elektronickej forme údaje o spracovaní starého vozidla a následne je mu doručené (do 30 dní) 

osvedčenie o evidencii časť I  a časť II.  

            Skladovanie starých vozidiel pred ich spracovaním. V areáli zariadenia je vyčlenená 

plocha určená ako sklad starých vozidiel, ktorá je zabezpečená izoláciou proti pôsobeniu 

škodlivín. Plocha je súčasťou oplášťovaného prístrešku halového typu a vyspádovaná do 

zbernej nádrže. Uvedený priestor je označený a oddelený tak, aby sa zabránilo nežiadúcemu 

nakladaniu so starými vozidlami. Zo zbernej  plochy je vyradené vozidlo prepravené 

vysokozdvižným vozíkom do demontážnej časti.   

 Hala autorizovaného pracoviska bude využívaná na vykonávanie činností spracovania 

starých vozidiel, ako sú vysúšanie a demontáž. V objekte priemyselnej haly je podlaha stavebne 

a technicky riešená ako nepriepustná s izoláciou EKOPLAST 803 s betónovým poterom, ktorá 

je vyspádovaná do zbernej havarijnej nádrže a do izolovanej jamy. 

V objekte zariadenia na spracovanie starých vozidiel sa nachádzajú nasledovné priestory: 

- plocha a sektor na demontáž a vysušovanie starých vozidiel 

- sklad prevádzkových kvapalín 
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- sklad nebezpečných odpadov 

- sklad autobatérií 

- sklad náhradných dielov 

- sklad katalyzátorov 

- sklad odpadových pneumatík – je vytvorený na priľahlých okolitých spevnených 

plochách vo veľkokapacitných kontajneroch 

- sklad kovov a využiteľných materiálov 

- denná miestnosť, šatňa a administratívne zázemie pracoviska. 

Zo starých vozidiel budú odobraté tie nebezpečné časti a odpady, ktoré sa v starom vozidle 

budú nachádzať – autobatérie a iné batérie, filtre, kondenzátory obsahujúce PCB alebo PCT 

a budú odovzdávané osobe oprávnenej na nakladanie s nimi a deaktivujú sa airbagy. 

Plocha na vysušovanie vozidiel je určené miesto vybavené certifikovaným technickým 

zariadením RP-HC2097 (komplex technických častí zameraných na vysúšanie vozidla) 

a stojanom na uloženie vozidla v pracovnej výške. V tejto vyhradenej časti spracovateľskej 

haly sa bude pri vysušovaní starých vozidiel uskutočňovať odsatie a odčerpanie prevádzkových 

kvapalín starých vozidiel (odsatie chladiacej zmesi z chladiacej sústavy motora a kúrenia, 

brzdovej kvapaliny z brzdovej sústavy, kvapaliny z ostrekovačov okien a svietidiel a kvapaliny 

z klimatizačných zariadení a odčerpanie oleja z motora, prevodovky, servoriadení 

a hydraulických zariadení a všetkých druhov pohonných hmôt). Tieto odpady budú umiestnené 

do príslušných skladov. 

Sklad prevádzkových kvapalín je priestorovo prepojený s priestorom vysušovania starých 

vozidiel. Jednotlivé nádoby budú označené nápisom a identifikačným listom nebezpečného 

odpadu a rozdelené podľa obsahu kvapalín. Nadzemné uzavreté kovové nádoby na 

zhromažďovanie prevádzkových kvapalín sú uložené na záchytných vaničkách s roštom 

dimenzovaných na celý objem skladovej nádoby. 

Sklad autobatérií je vybavený zbernými nádobami pre uloženie akumulátorov a batérií – 

jedná sa o plastové uzavreté dvojplášťové kontajnery. Ich odber a preprava je zmluvne 

zabezpečená oprávnenou osobou , ktorá zabezpečuje ich recykláciu. 

Sklad nebezpečných odpadov je vybavený nádobami pre zhromažďovanie nebezpečných 

odpadov, ktoré sú zabezpečené záchytnými nádobami s príslušnou kapacitou zbernej nádoby. 

Odber týchto odpadov je zmluvne zabezpečený oprávnenou osobou na nakladanie s týmito 

odpadmi. 

Následne prebehne kompletné rozobratie starého vozidla bez obsahu nebezpečných látok 

na jednotlivé časti, ktoré sú využiteľné ako náhradné diely, resp. ako druhotné suroviny a odpad, 

pomocou ručného náradia. Znečistenie jednotlivých zdemontovaných častí bude odstraňované 

na odmasťovacom stole BK 50 IBS Scherer. Zdemontované využiteľné časti ako náhradné 

diely, resp. ako druhotné suroviny a odpad budú, pred ďalším nakladaním s nimi,  umiestnené 

v príslušných skladoch (sklad náhradných dielov – s ich evidenciou, sklad katalyzátorov, sklad 

druhotných surovín, sklad odpadových pneumatík).  

 

           Odovzdanie odpadov zo zariadenia na spracovanie starých vozidiel bude realizované 

prostredníctvom zmluvne zabezpečených oprávnených osôb. 
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           V prevádzke spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. budú staré vozidlá zhodnocované 

činnosťou: 

R12 úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11  

R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného 

uloženia pred zberom na mieste vzniku).  

 

Odôvodnenie 

  

Spoločnosť KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. požiadala listom zo dňa 10.02.2022, 

doručeným na ministerstvo dňa 11.02.2022 o udelenie autorizácie na činnosť spracovania 

starých vozidiel v zmysle ustanovenia § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch. 

Dňom doručenia žiadosti začalo ministerstvo správne konanie v predmetnej veci.  

V rámci správneho konania spoločnosť KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.  uhradila správny 

poplatok vo výške 20 eur. 

Ministerstvo po preskúmaní predloženej žiadosti zistilo, že žiadosť obsahovala všetky 

zákonom o odpadoch stanovené náležitosti. V súlade so znením § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov požiadalo ministerstvo o vydanie záväzného stanoviska Odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej 

republiky. Po doručení záväzného stanoviska Odboru posudzovania vplyvov na ŽP, 

Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 08.03.2022 evid.č.: 14448/2022 poslalo 

ministerstvo spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. upovedomenie o nariadení ústneho 

pojednávania spojené s miestnou ohliadkou spracovateľského zariadenia spoločnosti 

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. na adrese prevádzky zariadenia na spracovanie starých vozidiel, 

Prevádzka: Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry ktoré sa uskutočnilo 15.03.2022 za účelom 

preverenia technického a materiálneho zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti 

spracovania starých vozidiel a príslušnej prevádzkovej dokumentácie spracovateľského 

zariadenia. 

  Ministerstvo, na základe predloženej žiadosti, priloženej dokumentácie a predmetného 

ústneho pojednávania spojeného s  miestnou ohliadkou konštatovalo, že prevádzka spĺňa 

požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti nakladania 

so starými vozidlami.  

 V súvislosti so skutočnosťou, že spoločnosť KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. prevádzkuje 

predmetné spracovateľské zariadenie na základe platnej udelenej autorizácie                                      

č: 0106//SV/SPR/A/17-1.8 zo dňa 30.05.2017 v zmení neskorších rozhodnutí s jej platnosťou 

do 30.05.2021 (ku dňu vydania tohto Rozhodnutia ministerstvo neeviduje žiadosť o zrušenie 

predmetnej autorizácie) sa ministerstvo rozhodlo udeliť požadovanú autorizáciu s dátumom 

začatia vykonávania autorizovanej činnosti: 31.05.2022, a to z dôvodu zachovania kontinuity 

výkonu činnosti spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. Z týchto skutočností a dátumu 

platnosti predložených súhlasov podľa § 97  ods.1 písm. c) a e) vyplynula požiadavka na 

predloženie právoplatných súhlasov podľa § 97 ods. 1. písm. c) a e)  zákona o odpadoch udelený 

v súlade so zákonom o odpadoch s dobou platnosti po 15.05.2022. V kontexte uvedeného 

ministerstvo zaslalo spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. výzvu na odstránenie nedostatkov 

podania č.: 18710/2022 zo dňa 29.03.2022. Následne bolo ministerstvom spoločnosti  
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. poslané Rozhodnutie o prerušení konania č. 18726/2022 zo dňa 

30.03.2022. 

            Spoločnosť KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. poslala doplnenie žiadosti o udelenie 

autorizácie na spracovanie starých vozidiel č. : 22146/2022, doručené ministerstvu 14.04.2022 

– kópiu právoplatného Rozhodnutia číslo spisu: OU-SE-OSZP-2022/003802-003 zo dňa 

11.04.2022 o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov a doplnenie žiadosti o udelenie autorizácie na 

spracovanie starých vozidiel č. : 22149/2022, doručené ministerstvu 14.04.2022 – kópiu 

právoplatného Rozhodnutia číslo spisu: OU-SE-OSZP-2022/003800-003 zo dňa 11.04.2022 o 

udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového 

poriadku. 

Ministerstvo po opätovnom preskúmaní predloženej žiadosti a doplnení podania zistilo, 

že žiadosť obsahovala všetky zákonom o odpadoch stanovené náležitosti. 

Ministerstvo udeľuje autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona 

o odpadoch spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., v súlade s § 89 ods. 3 zákona o odpadoch, 

na dobu 5 rokov s dátumom začatia vykonávania autorizovanej činnosti: 31.05.2022. 

Ministerstvo listom č. 22417/2022 zo dňa 14.04.2022 zaslalo spoločnosti KOVOŠROT 

VAŠIN, s.r.o. v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámenie s podkladmi rozhodnutia 

pred jeho vydaním a výzvu na vyjadrenie sa k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnutiu ich 

doplnenia pred vydaním rozhodnutia. Spoločnosť KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. sa v určenej 

lehote k predmetnému oboznámeniu a výzve vyjadrila, že s podkladmi rozhodnutia  v správnom 

konaní č. 5670/2022-10.1 v plnom rozsahu súhlasí, nemá pripomienky k spôsobu ich zistenia    

a nenavrhuje ich doplnenie.   

 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých 

vozidiel spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. bolo nasledovné: 

 

- Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovanie starých vozidiel- existujúce pracovisko 

zaevidovaná pod  č.: 8604/2022 zo dňa 10.02.2022, doručená dňa 11.02.2022,   

- Výzva na odstránenie nedostatkov podania evidované pod č.: 18710/2022 zo dňa 29.03.2022,   

- Rozhodnutie o prerušení konania vydané pod č.: 18726/2022 zo dňa 30.03.2022,  

- uhradený správny poplatok vo výške 20 eur, 

- Doplnenie žiadosti o udelenie autorizácie na spracovanie starých vozidiel č. : 22146/2022, 

doručené ministerstvu 14.04.2022 – kópia právoplatného Rozhodnutia číslo spisu: OU-SE-

OSZP-2022/003802-003 zo dňa 11.04.2022 o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona 

o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

- Doplnenie žiadosti o udelenie autorizácie na spracovanie starých vozidiel č. : 22149/2022, 

doručené ministerstvu 14.04.2022 – kópia právoplatného Rozhodnutia číslo spisu: OU-SE-

OSZP-2022/003800-003 zo dňa 11.04.2022 o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona 

o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku, 

- Odborný posudok pre autorizovanú činnosť spracovania starých vozidiel a zhodnocovania 

odpadov činnosťou R12 vypracovaný Danielom Schmidtmayerom č. osvedčenia: 13/16/P-1.8 

vo februári 2022,  

- Výpis z registra trestov osoby Michal Vašin zo dňa 10.02.2022, kód RT: AI688UL0MNDHM, 
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- Výpis z registra trestov osoby Štefan Vašin zo dňa 10.02.2022, kód RT: AI688UK5IFBKL, 

- Výpis z registra právoplatne odsúdených právnických osôb zo dňa 21.02.2022 z Verejného 

portálu GP SR, 

- Výpis z obchodného registra Okresného  súdu Trnava k dátumu 12.01.2022 spoločnosti 

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.,  

- kópia Pracovnej zmluvy spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. s Michalom Vašinom zo dňa 

13.12.2012,  

- kópia Dodatku k pracovnej zmluve č.5 spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. s Michalom 

Vašinom zo dňa 01.01.2018, 

- kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť - III. 

Spracovanie starých vozidiel č.: 14/17/O-1.8  Michal Vašin zo dňa 28.12.2017, 

- kópia Záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 2586/2015-

3.4/vt zo dňa 27.04.2015,  

- systém zmluvných vzťahov – dokladovaný zmluvami na zabezpečenie následného spôsobu 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 

- kópia Rozhodnutia číslo spisu: OU-SE-OSZP-2017/5431/04 zo dňa 16.05.2017 o udelení 

súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov v znení Rozhodnutia číslo spisu: OU-SE-OSZP-2020/006340-002 zo 

dňa 28.05.2020, 

- kópia Rozhodnutia číslo spisu: OU-SE-OSZP-2020/006344-002 zo dňa 28.05.2020 o udelení 

súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

- kópia Rozhodnutia č.: OU-SE-OSZP-2021/001698-004 zo dňa 20.01.2021 o udelení súhlasu 

podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 

- kópia Zápisnice z miestnej ohliadky prevádzky - zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., prevádzka: Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry 

vykonanej dňa 15.03.2022,  

- kópia Zmluvy o spolupráci pri zbere a spracovaní starých vozidiel spoločnosti KOVOŠROT 

VAŠIN, s.r.o. so spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. zo dňa 07.04.2021, 

- kópia Zmluvy o spolupráci pri zbere a spracovaní starých vozidiel spoločnosti KOVOŠROT 

VAŠIN, s.r.o. so spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s r.o. zo dňa 01.04.2021, 

- kópia Zmluvy o zabezpečení zberu a spracovania starých vozidiel spoločnosti KOVOŠROT 

VAŠIN, s.r.o. s Auto Recycling, záujmové združenie osôb zo dňa 30.06.2017, 

- Záväzné stanovisko k Žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona          

č. 24/2006 Z. z. Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 08.03.2022, 

- Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa                      

k podkladom rozhodnutia v správnom konaní č.: 22417/2022 zo dňa 14.04.2022, 

- Vyjadrenie k podkladom rozhodnutia č. 22938/2022 zo dňa 20.04.2022. 

 

Platnosť autorizácie na spracovanie starých vozidiel je podmienená platnosťou súhlasov 

podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.  

 

Na základe uvedených skutočností ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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   Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku možno podať rozklad 

do 15 dní od jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 

odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.    

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku 

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                       Ing. Alžbeta Takáčová, PhD. 

                                                                     poverená vykonávaním funkcie                                                       

                                                                    riaditeľa odboru 

 

 

Doručuje sa: 

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry 

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica   

SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava 

 


