
 

 

 

 

             Bratislava:                03.06.2020 

             Č. A.:          0158/SPR/A/20-1.8 

             Č. J.:                   7191/2020-1.8 

                     (25179/2020) 

 

Rozhodnutie 
 

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva a integrovanej prevencie, 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 EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce 364, 935 03 Bátovce, IČO: 

36565431, (ďalej len „EAST-WEST SK, s.r.o.“),  Prevádzka: Bátovce 364, 935 05 Bátovce 

 

Osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť: 

RNDr. Jaroslav Miklóš, PhD., Športová 726/19, 900 61 Gajary 

 

Autorizácia sa udeľuje do: 02.06.2025 

 

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 v znení neskorších predpisov, 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             

č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových 
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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 je deň nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia.  

 

Spôsoby a postupy vykonávania autorizovanej činnosti: 

 

     Preberanie a skladovanie starých vozidiel  

     Staré vozidlá do zariadenia dopraví ich držiteľ alebo budú dopravené vlastnou odťahovou 

službou cez kontrolovaný vjazd do objektu skladu starých vozidiel, ktorý je určený na 

umiestnenie starých vozidiel pred spracovaním. Pri prevzatí budú staré vozidlá odvážené              

a zaregistrované.  

     V prevádzke sa skladujú staré vozidlá samostatne, alebo sú stohované max. 2 ks na sebe, ale 

to len v prípade, že sa vyskytne nárazovo väčší počet prijatých starých vozidiel. EAST-WEST 

SK, s.r.o. neuprednostňuje stohovanie z dôvodu možného poškodenia nádrží na prevádzkové 

kvapaliny.  

     Vysušovanie starých vozidiel 

     Je vykonávané v objekte dielne. Do dielne vojde staré vozidlo pomocou vlastného pohonu 

alebo na vysokozdvižnom vozíku. Prednostne sa zo starého vozidla odstránia  autobatérie, 

kondenzátory a súčiastky s obsahom ortuti. Odčerpávanie prevádzkových kvapalín a ďalšia 

demontáž sa vykoná pomocou zdvihákového pracoviska (dvojstĺpový zdvihák zn. STH 2.32 H) 

a pomocou pneumatického náradia. 

     V dielni sa vykoná odčerpávanie prevádzkových kvapalín – zvyšky paliva, motorového, 

prevodového, mazacieho a hydraulického oleja na servoriadenie, mazadiel, brzdových 

kvapalín, ostatných kvapalín (najmä z chladiča, ostrekovača, prípadne kvapaliny                              

z klimatizačného zariadenia). Odčerpávanie brzdovej kvapaliny, olejov, nafty a benzínu sa 

vykoná pomocou mobilných odsávacích zariadení typ Tecnoil 3300/1 o objeme 100 l. Pre každý 

druh prevádzkovej kvapaliny je určený iný mobilný odsávač. Kvapaliny sú z nádrže odsávané 

pomocou stlačeného vzduchu. 

     Demontáž vysušených vozidiel 

     Následne sa v dielni vykonajú činnosti demontáže jednotlivých častí starých vozidiel za 

účelom získania náhradných dielov, resp. odpadov určených na ďalšie materiálové zhodnotenie 

a oddelenia nebezpečných odpadov. Pôjde najmä o vybratie mechanických súčastí (motor, 

prevodovka, brzdy), elektroinštalácie, vzduchových vankúšov, náprav, demontáž kolies.             

K dispozícii sú prenosné pracovné stoly s ručným náradím a pevné pracovné stoly. Na 

rozoberanie jednotlivých častí sa používa pneumatické náradie, zdvihák prevodoviek                      

a dielenský žeriav WK102K. 



Strana 3 z 7 rozhodnutia č. 25179/2020  zo dňa 03.06.2020 
 

     V dielni sa vykoná aj odmasťovanie komponentov (motora, prevodovky a ich častí) na 

odmasťovacom stole Q.T.S. Stabil S2, a to pomocou roztoku s obsahom rozpúšťadla. 

     Pneumatiky sú demontované na poloautomatickej vyzúvačke typ SICE S 403. 

     Zo starých vozidiel sú následne demontované autosklá, plastové nárazníky a vnútorné časti 

obloženia, sedadlá, palivové nádrže, chladiace nádrže a pod. 

     Spracovávanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií 

     Súčasťou úpravy je lisovanie menších častí karosérií pomocou hydraulického lisu zn. 

SD0908 CT. Rozpaľovanie väčších častí karosérií sa realizuje na vyčlenenom voľnom 

priestranstve zariadenia.  

       Skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí SV 

      Na skladovanie náhradných dielov sú vytvorené priestory formou regálových zostáv v časti 

skladu náhradných dielov. Opätovne využiteľné demontované diely sú evidované. 

       Skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na 

recykláciu alebo ako druhotné suroviny 

       Skladované budú najmä odpadové oleje, olejové filtre, brzdové platničky, farebné kovy, 

katalyzátory, žiarivky, elektroodpad, káble, opotrebované pneumatiky a autobatérie. Súčasťou 

skladu je špecializovaný kontajner na zhromažďovanie najmä olovených autobatérií a iných 

batérií.  

       Nádoby sú podľa druhov skladovaných nebezpečných odpadov označené identifikačným 

listom nebezpečného odpadu. 

       Skladovanie prevádzkových kvapalín s možnosťou zmiešavania jednotlivých druhov 

odpadových olejov 

       Prevádzkové kvapaliny sa prenášajú pomocou mobilných odsávacích súprav, odkiaľ  sú 

odčerpávané do 200 l uzatváracích sudov umiestnených na záchytných vaniach s roštovou 

podlahou.  

       Odpadové oleje z demontáže starých vozidiel je možné zmiešavať na základe 

právoplatného súhlasu na zhromažďovanie odpadových olejov bez predchádzajúceho triedenia, 

nakoľko vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania nie je triedenie a oddelené 

zhromažďovanie možné a účelné.  

       Skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením 

       Na skladovanie sú určené tie časti starých vozidiel, ktoré nie je možné v ďalšom procese 

zhodnotiť a budú zneškodnené oprávnenými osobami na základe uzatvorených zmlúv.   

       Skladovanie demontovaných pneumatík 

       Demontované pneumatiky budú skladované vo veľkokapacitnom kontajneri.   

      

       Odvoz odpadov zo zariadenia na spracovanie starých vozidiel budú vykonávať zmluvne 

zabezpečené oprávnené osoby. 

      

  V prevádzke spoločnosti EAST-WEST SK, 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).  
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Odôvodnenie 

  

         Spoločnosť EAST-WEST SK, s.r.o. požiadala listom zo dňa 03.04.2020, doručeným na 

ministerstvo dňa 15.04.2020 o udelenie autorizácie na činnosť spracovania starých vozidiel 

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

         Ministerstvo po preskúmaní predloženej žiadosti zistilo, že žiadosť neobsahovala     

všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 42 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona           

o odpadoch v znení neskorších predpisov, preto neposkytovala dostatočný podklad pre 

spoľahlivé posúdenie. Ministerstvo, preto spoločnosti EAST-WEST SK, s.r.o., zaslalo 

Oznámenie o začatí konania a výzvu na odstránenie nedostatkov podania listom č.: 20871/2020 

zo dňa 05.05.2020 a Rozhodnutie o prerušení konania listom č.: 20873/2020 zo dňa 06.05.2020. 

         Ministerstvo v súvislosti s prerušeným konaním obdržalo  dňa 18.05.2020 pod 

evidenčným č.: 22925/2020 od Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné 

prostredie Rozhodnutie č.: OU-LV-OSZP-2020/008640-004 zo dňa 15.05.2020 o zmene 

Rozhodnutia o udelení súhlasu č.: OU-LV-OSZP-2016/003177-ODP-Z zo dňa 23.02.2016  

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

odpadov, písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov a dňa 22.05.2020 pod evidenčným č.: 24028/2020  kópiu Zmluvy           

o poskytovaní služieb medzi EAST-WEST SK, s.r.o. a DETOX s.r.o. zo dňa 19.05.2020, kópiu 

Zmluvy o odbere odpadu medzi EAST-WEST SK, s.r.o. a REKAT SK, s.r.o. a kópiu Zápisnice 

z miestnej ohliadky zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie starých vozidiel 

spoločnosťou EAST-WEST SK, s.r.o., prevádzky v Bátovciach vykonanej dňa 14.05.2020 

Okresným úradom Levice, odborom starostlivosti o životné prostredie. 

          Ministerstvo po opätovnom preskúmaní predloženej žiadosti zistilo, že žiadosť 

obsahovala všetky náležitosti a že Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, v rámci správneho konania pri zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov – starých vozidiel v prevádzke na adrese Bátovce 364  pre spoločnosť 

EAST-WEST SK, s.r.o., vykonal dňa 14.05.2020 miestnu ohliadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov. V zápisnici z miestnej ohliadky zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

– spracovanie starých vozidiel spoločnosťou EAST-WEST SK, s.r.o., prevádzky v Bátovciach 

vykonanej dňa 14.05.2020 Okresným úradom Levice, odborom starostlivosti o životné 

prostredie bolo konštatované, že technické požiadavky prevádzky zariadenia a bezpečnostné 

opatrenia pri prevádzke zariadenia sú v prevádzke spoločnosti EAST-WEST SK, s.r.o., 

zabezpečované a vykonávané v súlade s rozhodnutím OU-LV-OSZP-2016/003177-ODP-Z 

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

na zhodnocovanie odpadov a písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zo dňa 23.02.2016. Vzhľadom k času a rozsahu 

vykonanej miestnej ohliadky Okresným úradom Levice, odborom starostlivosti o životné 

prostredie, ministerstvo v súlade s požiadavkou hospodárnosti a zbytočného nezaťažovania 

účastníka konania podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku nevykonalo v tomto prípade ústne 

pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku.   

        Ministerstvo, na základe predloženej žiadosti, priloženej dokumentácie a predmetnej 

miestnej ohliadky Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie  



Strana 5 z 7 rozhodnutia č. 25179/2020  zo dňa 03.06.2020 
 

konštatovalo, že prevádzka spĺňa požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie 

autorizovanej činnosti v oblasti nakladania so starými vozidlami.  

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

spoločnosti EAST-WEST SK, s.r.o autorizáciu na 5 rokov, z dôvodu kompletnej dokumentácie  

k priloženej k žiadosti o udelenie autorizácie a vyhovuje tak spoločnosti EAST-WEST SK, s.r.o 

v plnom rozsahu v zmysle času, na ktorý požiadala  o  udelenie  autorizácie   v  žiadosti   podľa  

§  42 ods. 3 písm. d)  vyhlášky  MŽP SR č. 371 /2015 Z. z., ktorou sa  vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch. 

       Ministerstvo listom č. 24311/2020 zo dňa 26.05.2020 zaslalo spoločnosti EAST-WEST 

SK, 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 

doplnenie pred vydaním rozhodnutia. Spoločnosť EAST-WEST SK, s.r.o. vyjadrila svoj súhlas 

s podkladmi rozhodnutia vo svojom Súhlase s predloženou dokumentáciou, ktorý je evidovaný 

pod č.: 25104/2020 zo dňa 28.05.2020 a doručený dňa 28.05.2020.   

 

            Podkladom pre vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých 

vozidiel spoločnosti EAST-WEST SK, s.r.o. bolo nasledovné: 

 

- Žiadosť o udelenie autorizácie resp. predĺženie autorizácie pre našu spoločnosť EAST-WEST 

SK, s.r.o., Bátovce 364, 935 03 Bátovce IČO: 36 565 431 zaevidovaná pod č.: 18071/2020 zo 

dňa 03.04.2020, doručená dňa 15.04.2020,   

- Rámcová kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín SP evidovaná pod. č.: 19546/2020 

doručená ministerstvu dňa 27.04.2020  

- Oznámenie o začatí konania a výzva na odstránenie nedostatkov podania vydané pod                 

č.: 20871/2020 zo dňa 05.05.2020,   

- Rozhodnutie o prerušení konania vydané pod č.: 20873/2020 zo dňa 06.05.2020, 

- uhradený správny poplatok vo výške 20 eur, 

- Odborný posudok č. 101/20 k žiadosti na udelenie autorizácie na spracovanie starých vozidiel 

podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 79/2015 Z.z. pre spoločnosť EAST-WEST SK, s.r.o. 

vypracovaný Ing. Jánom Brezovickým č. osvedčenia: 05/16/P-3.3 v marci 2020,  

- Výpis z registra trestov osoby Zdenko Pažický zo dňa 23.04.2020, kód RT: 

AI5M92H3BIT4O, 

- Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb zo dňa 05.05.2020 kód RT: 

AI5MBEQLOF80, 

- kópia Mandátnej zmluvy č. 01/01/2012 na zabezpečenie výkonu odborne spôsobilej osoby zo 

dňa 01.01.2012, 

- kópia Dohody o pracovnej činnosti medzi EAST-WEST SK, s.r.o. a RNDr. Jaroslavom 

Miklóšom PhD. Zo dňa 01.01.2012,  

- kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť                      

č.: 04/12/O-3.3 zo dňa 06.03.2012, 

- kópia Záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej 

činnosti  č. 7398/06 – 7.3/hp zo dňa 04.12.2006,  

- systém zmluvných vzťahov – dokladovaný zmluvami na zabezpečenie následného spôsobu 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 
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- kópia Rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel  Č.J.: 5391/2015-3.3 

Č.A.: 230/A/15 – 3.3 zo dňa 19.05.2015, 

- kópia Rozhodnutia č.: OU-LV-OSZP-2016/003177-ODP-Z zo dňa 23.02.2016 o udelení 

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

zhodnocovanie odpadov, písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

- kópia Rozhodnutia č.: OU-LV-OSZP-2020/008640-004 zo dňa 15.05.2020 o zmene 

Rozhodnutia o udelení súhlasu č.: OU-LV-OSZP-2016/003177-ODP-Z zo dňa 23.02.2016  

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

odpadov, písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov, evidovaná pod. č.: 22925/2020 doručená ministerstvu dňa 

18.05.2020,  

- kópia Rozhodnutia č.: OU-LV-OSZP-2016/002014-ODP-Z zo dňa 23.02.2016 o udelení 

súhlasu podľa zákona o odpadoch  § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

– prepravu nebezpečných odpadov, písm. g) na zhromažďovanie nebezpečných odpadov              

u pôvodcu odpadov a písm. i) na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez 

predchádzajúceho triedenia 

- kópia Rozhodnutia Č.j.: OU-NR-OSZP1-2016/004927 zo dňa 19.05.2016 o udelení súhlasu 

podľa zákona o odpadoch § 97 ods. 1 písm. f) na prepravu nebezpečných odpadov od držiteľov 

z celého územia SR, 

- kópia Zápisnice z miestnej ohliadky zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie 

starých vozidiel spoločnosťou EAST-WEST SK, s.r.o., prevádzky v Bátovciach vykonanej dňa 

14.05.2020 Okresným úradom Levice, odborom starostlivosti o životné prostredie, 

- kópia Zmluvy o poskytovaní služieb medzi EAST-WEST SK, s.r.o. a DETOX s.r.o. zo dňa 

19.05.2020 

- kópia Zmluvy o odbere odpadu medzi EAST-WEST SK, s.r.o. a REKAT SK, s.r.o. evidovaná 

pod. č.: 24028/2020 doručená ministerstvu dňa 22.05.2020, 

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

k podkladom rozhodnutia v správnom konaní vydané pod č.: 24311/2020 zo dňa 26.05.2020, 

- Súhlas s predloženou dokumentáciou evidovaný pod č.: 25104/2020 poslaný dňa 28.05.2020, 

doručený ministerstvu dňa 28.05.2020. 

  

     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.  

 

   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 a integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.    
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     Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku 

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                       Ing. Peter Šimurka 

                                                      riaditeľ odboru 

 

 

Doručuje sa: 

EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce 364, 935 03 Bátovce 

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Rozmarínová 4, 934 01 

Levice  

SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava 

 

 


