
 

 

 

 

             Bratislava:                06.10.2022 

                                  Č. A.:        0220/SPR/A/22-10.1 

              Č. J.:                 9182/2022-10.1 

                     (56894/2022) 

 

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 AUTODIELY OSLANY s.r.o., Mierová 974, 972 47 Oslany, IČO: 

51221420, (ďalej len „AUTODIELY OSLANY s.r.o.“),  Prevádzka: Mierová 974, 972 47 

Oslany.  

 

Osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť: 

Peter Špilaj, Športová 1066/7, 972 47 Oslany 

 

Autorizácia sa udeľuje do:  05.10.2027 

 

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, 
 

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 

vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických 
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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: dátum nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia.  

 

Spôsoby a postupy vykonávania autorizovanej činnosti: 

 

Prístupové plochy a komunikácie v areáli zariadenia sú spevnené. Vo vstupnej časti 

areálu je situovaná administratívna budova,  v ktorej sa budú vykonávať všetky administratívne 

úkony súvisiace s evidenciou vozidiel a ich odhlasovaním. 

Vozidlá určené na spracovanie budú do zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

dopravované držiteľmi pomocou vlastného pohonu alebo odťahovacím nákladným 

automobilom. Staré vozidlá budú na vstupe do zariadenia odvážané na certifikovanej váhe, 

podrobené vizuálnej kontrole a bude vykonaná previerka osôb, dokladov a vozidiel vo verejne 

prístupných pátracích informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Od 

držiteľa starého vozidla budú prebrané 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.  

Spracovanie starých vozidiel pozostáva z vysušovania, demontáže a spracovania 

karosérií. Vysušovanie starých vozidiel (odobratie prevádzkových kvapalín) bude realizované 

zariadeniami, ktoré zamedzia nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných 

prevádzkových kvapalín a zabezpečia spoľahlivé vysušenie vozidla. Používané bude odsávacie 

zariadenie SEDA Mobil systém, na odsatie benzínu, nafty, odpadového oleja, kvapaliny do 

ostrekovačov, brzdovej a chladiacej kvapaliny. Na pohon odsávacieho zariadenia bude 

využívaný piestový kompresor umiestnený v novom sklade náhradných dielov. Odsávanie 

náplne klimatizácie bude vykonávané samostatným mobilným zariadením s regeneráciou 

chladiva Magneti Mirelli. Súčasťou vysušovania bude aj prednostné odobratie autobatérie a 

dielcov/súčiastok označených ako nebezpečné odpady. Na polohovanie starého vozidla pri 

vysušovaní bude slúžiť zdvíhacie zariadenie. Vysušovanie starých vozidiel bude vykonávané 

v príslušných priestor na to určených. Na demontáž starých vozidiel budú slúžiť technologické 

zariadenia na postupné oddelenie jednotlivých častí vozidla. Na polohovanie starého vozidla 

pri demontáži bude slúžiť zdvíhacie zariadenie. Na demontáž budú používané bežné ručné 

náradia, pneumatiky budú odstraňované poloautomatickou vyzúvačkou pneumatík. Na čistenie 

súčiastok , ktoré by boli v kontakte s prevádzkovými kvapalinami bude využívaný umývací – 

odmasťovací stôl, umiestnený v sklade náhradných dielov. Časti a súčiastky budú počas 

demontáže vkladané do príslušných nádob. Demontované časti starých vozidiel budú následne 

rozdelené na náhradné diely znečistené/neznečistené, druhotné suroviny – ostatné odpady, 
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pneumatiky využiteľné/nevyužiteľné a na nebezpečné odpady. Takto rozdelené časti a 

súčiastky starých vozidiel budú po ukončení smeny premiestnené do príslušných skladov. 

Spracúvanie karosérií starých vozidiel bude vykonávané v novovybudovanom samostatnom 

priestore so spevnenou betónovou podlahou a prístreškom. Na spracovanie karosérií 

rozrezávaním/strihaním bude slúžiť chvostová píla BOSCH. Na manipuláciu so starým 

vozidlom – ich premiestňovanie - v rámci areálu bude využívaný vysokozdvižný vozík. Na 

zisťovanie hmotnosti starých vozidiel a ich jednotlivých častí je v spracovateľskom zariadení 

umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na 

zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel. Váha (mobilná) na zisťovanie 

hmotnosti starých vozidiel s vyhovujúcim rozsahom váženia je umiestnená na nádvorí, 

napojená na PC v administratívnej časti spracovateľského zariadenia. Váha (mobilná) na 

zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel je umiestnená v jestvujúcej dielni. 

Sklad starých vozidiel je vybudovaný na nádvorí areálu ako spevnená zaizolovaná 

plocha (cca 103,36 m2), s betónovým soklom z troch strán obvodu, umiestnená pod prístreškom 

a vyspádovaná do záchytnej bezodtokovej nádrže dostatočného objemu, ktorá bude slúžiť na 

zachytenie eventuálneho úniku prevádzkových kvapalín – betón je ošetrený 3 vrstvami 

prípravku Sikkaton isol. Na vysušovanie starých vozidiel a demontáž vysušených starých 

vozidiel bude slúžiť jestvujúci murovaný zastrešený objekt, ktorého súčasťou je dielňa a sklad 

nebezpečných odpadov. Dielňa (41,995 m2) bude podľa účelu využitia rozdelená na 2 časti – 

na vysušovanie starých vozidiel a na demontáž starých vozidiel. Jedná sa o murovaný objekt z 

tvárnic PORFIX so sedlovou strechou, vybavený vstupnou veľkorozmernou bránou a oknami. 

Vetranie je prirodzené, oknami a dverami, osvetlenie je prirodzené aj umelé. Prevedenie 

podlahy – betón, ktorý je ošetrený 3 vrstvami prípravku Sikkaton isol, pričom podlaha je 

vyspádovaná do záchytnej bezodtokovej nádrže dostatočného objemu, ktorá bude slúžiť na 

zachytenie eventuálneho úniku prevádzkových kvapalín. Priestor dielne určený na vysušenie 

starých vozidiel bude slúžiť na odsatie prevádzkových kvapalín, odstránenie autobatérií, náplne 

bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov. 

Priestor dielne určený na demontáž vysušených starých vozidiel bude slúžiť na postupné 

oddeľovanie jednotlivých častí vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby sa dali účelne 

opätovne použiť alebo zhodnotiť. Samostatnou súčasťou objektu je sklad nebezpečných 

odpadov (cca 16,62 m2). Spracúvanie karosérií starých vozidiel bude vykonávané v 

novovybudovanom stavebnom objekte (cca 48,05 m2), ako spevnená betónová plocha s 

prístreškom. Predmetný stavebný objekt bude slúžiť na spracúvanie karosérií starých vozidiel 

strihaním alebo rezaním. Na skladovanie náhradných dielov a odpadov zo spracovania starých 

vozidiel budú slúžiť príslušné sklady. Opätovne využiteľné demontované časti starých vozidiel 

budú uskladnené v dvoch skladoch náhradných dielcov: nový sklad náhradných dielcov – 

novovybudovaný sklad (cca 63,6 m2) – murovaná zastrešená stavba z tvárnic PORFIX . 

Technické prevedenie - hala rozdelená na 2 časti: sklad neznečistených náhradných dielov a 

sklad znečistených náhradných dielov so spevnenou betónovou podlahou, ktorá má v časti pre 

znečistené náhradné diely betón opatrený 3 vrstvami prípravku Sikkaton isol, pričom podlaha 

je vyspádovaná do záchytnej bezodtokovej nádrže dostatočného objemu, ktorá bude slúžiť na 

zachytenie eventuálneho úniku prevádzkových kvapalín. Hala je vybavená regálovým 

systémom, umelým osvetlením a prirodzeným vetraním, oknami. V predmetnej hale je 

vyhradený priestor aj na uskladnenie využiteľných pneumatík zo starých vozidiel a priestor pre 



Strana 4 z 8 rozhodnutia č. 56894/2022  zo dňa 06.10.2022 
 

kompresor a odmasťovací stôl. Sklad náhradných dielov je umiestnený v skolaudovanej 

zastrešenej budove servisu. Je to samostatná miestnosť (cca 29,98 m2) vybavená oknami a 

dverami rozdelená podľa účelu využitia na 2 časti: sklad neznečistených náhradných dielov a 

sklad znečistených náhradných dielov so spevnenou betónovou podlahou s keramickou 

dlažbou, ktorá má v časti pre znečistené náhradné diely podlahu opatrenú záchytnými 

kovovými vaničkami na zachytenie eventuálnych únikov prevádzkových kvapalín. Náhradné 

diely budú uložené na regáloch. Využiteľné pneumatiky zo starých vozidiel budú uskladnené 

vo vyhradenom priestore nového skladu náhradných dielov. Nevyužiteľné pneumatiky zo 

starých vozidiel budú uskladnené v sklade demontovaných pneumatík na ploche cca 6 m2 

spevnenej vrstvou makadamu. Sklad druhotných surovín je umiestnený na nádvorí za novým 

skladom náhradných dielov. Je to spevnená betónová plocha vybavená označenými 

veľkorozmernými kontajnermi na železné kovy, neželezné kovy, autosklá, plasty a gumu. Na 

uskladnenie nebezpečných odpadov zo starých vozidiel bude slúžiť jestvujúci sklad 

nebezpečných odpadov - sklad nebezpečných odpadov (cca 16,62 m2), v ktorom budú 

uskladnené tekuté odpady – prevádzkové kvapaliny (benzín, motorová nafta, odpadový olej, 

kvapalina do ostrekovačov, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina) v predpokladanom 

množstve cca 60 kg; autobatérie, filtre, kondenzátory s/bez obsahu PCB a PCT, súčiastky 

obsahujúce ortuť atď. Nebezpečné odpady budú umiestnené v pevných uzatvárateľných 

nádobách označených identifikačným listom nebezpečného odpadu; nádoby s kvapalnými 

nebezpečnými odpadmi budú umiestnené typizovaných záchytných vaniach; na uskladnenie 

autobatérií budú slúžiť kontajnery s dvojitým dnom prenajaté od autorizovaného spracovateľa 

batérií a akumulátorov. Sklad nebezpečných odpadov bude plniť funkciu skladu prevádzkových 

kvapalín, skladu  (napr. pohonné látky a náplň chladiacich systémov), skladu autobatérií, skladu 

pevných nebezpečných odpadov a nevyužiteľných nebezpečných odpadov. Sklad 

nebezpečných odpadov je samostatnou súčasťou objektu na vysušovanie a demontáž starých 

vozidiel. Technické prevedenie skladu nebezpečných odpadov – samostatná miestnosť s 

dverami, oknom, podlaha spevnená nepriepustná (betón, 3 vrstvy izolačného prípravku 

Sikkaton isol); s umelým osvetlením a prirodzeným vetraním, oknom. 

 

Odovzdanie odpadov zo zariadenia na spracovanie starých vozidiel bude realizované 

prostredníctvom zmluvne zabezpečených oprávnených osôb. 

 

V prevádzke spoločnosti AUTODIELY OSLANY 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 činností R1 až R12 (okrem 

dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

 

Podmienky vykonávania autorizovanej činnosti:  

- zabezpečiť posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie;  

- pri odmasťovaní súčiastok plniť opatrenia na obmedzovanie emisií organických rozpúšťadiel 

(uzavretie odmasťovacieho stola počas jeho nepoužívania); pri odmasťovaní zabezpečiť 
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intenzívne odvetrávanie pracovného priestoru odmasťovacieho stola. Rešpektovať požiadavky 

uvedené v Karte bezpečnostných údajov odmasťovacieho prípravku;  

- zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti existujúcej žumpy na zhromažďovanie splaškových 

odpadových vôd a zabezpečiť pravidelný vývoz obsahu žumpy na príslušnú čističku 

odpadových vôd;  

- nakladať so starými vozidlami tak, aby boli predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre 

životné prostredie;  

- zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na 

spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí a súčiastok starého vozidla a 

zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako 

aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov;  

- zabezpečiť logistiku vývozu odpadov zo spracovania starých vozidiel v súlade s príslušnými 

skladovacími kapacitami;  

- zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok. Pracovisko navrhovanej 

činnosti vybaviť vhodnými hasiacimi prístrojmi.  

 

Odôvodnenie 

  

Spoločnosť AUTODIELY OSLANY s.r.o., Mierová 974, 972 47 Oslany, IČO: 

51221420, požiadala listom zo dňa 27.05.2022, doručeným na ministerstvo dňa 31.05.2022 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. Dňa 

09.06.2022 ministerstvo poslalo účastníkom správneho konania Oznámenie o začatí správneho 

konania vedené pod č.: 33149/2022. 

V rámci správneho konania spoločnosť AUTODIELY OSLANY s.r.o. uhradila správny 

poplatok vo výške 20 eur. 

Po preskúmaní predloženej žiadosti ministerstvo zistilo, že v konaní nebolo možné 

pokračovať, nakoľko podľa názoru ministerstva žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a 

prílohy (právoplatný súhlas podľa § 97 ods. 1. písm. c) zákona o odpadoch udelený v súlade s 

platnou legislatívou)  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. 

      Ministerstvo preto v súlade s ustanovením § 65 správneho poriadku zaslalo dňa 

13.06.2022 Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, ako kompetentnému 

orgánu podľa § 107 písm. s) zákona o odpadoch, podnet o preskúmanie rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania podľa § 65 správneho poriadku vo veci rozhodnutia č. j.: OU-PD-OSZP-

2022/020454-006 vydaného dňa 24.05.2022 Okresným úradom Prievidza, odborom 

starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podnet“). 

        Vyššie uvedeným rozhodnutím bol podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,                                      

udelený spoločnosti AUTODIELY OSLANY s.r.o., Mierová 974, 972 47 Oslany, IČO: 

51221420 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie 

starých vozidiel v prevádzke Oslany, Mierová 974, 972 47 Oslany.  
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        Ministerstvo v predmetnom podnete žiadalo preskúmať rozhodnutie Okresného 

úradu z dôvodu, že v rámci uskutočneného správneho konania vo veci udelenia súhlasu podľa  

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

odpadov bolo správnym orgánom opomenuté Združenie domových samospráv, o.z., 

Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31820174 (ďalej len „ZDS“) ako účastník 

predmetného konania. ZDS nebolo v predmetnom konaní oslovené a vedené, čo bolo podľa 

názoru ministerstva v rozpore s ustanovením § 14 ods. 2 správneho poriadku. Ministerstvo sa 

domnievalo, že ZDS má v tomto prípade priznané postavenie účastníka konania na základe 

osobitného zákona, t. j. zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 

o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

posudzovaní  vplyvov na ŽP“), konkrétne podľa § 24 ods. 2.     

       Tento podnet na začatie mimo odvolacieho konania podaný v súlade s § 65 

správneho poriadku ministerstvo zároveň považovalo za predbežnú otázku v zmysle § 40 

správneho poriadku. Preto správne konanie vo veci ministerstvo prerušilo rozhodnutím č. 

33564/2022 zo dňa 13.06.2022 a zaslalo ho všetkým účastníkom konania. 

Ministerstvo dostalo dňa 27.07.2022 úradný list Podnet na preskúmanie rozhodnutia 

mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov – odpoveď zo dňa 26.07.2022 od Okresného úradu 

Trenčín, odboru opravných prostriedkov. Na základe predmetného úradného listu ministerstvo 

pokračovalo v správnom konaní. 

Následne ministerstvo 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 dňa 02.08.2022 o vydanie záväzného stanoviska Odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej 

republiky evid.č.: 43911/2022. Po doručení záväzného stanoviska Odboru posudzovania 

vplyvov na ŽP, Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 17.08.2022 evid.č.: 46457/2022 

int. poslalo ministerstvo účastníkom konania upovedomenie o nariadení ústneho pojednávania 

č.: 48267/2022 zo dňa 25.08.2022 spojené s miestnou ohliadkou spracovateľského zariadenia 

spoločnosti AUTODIELY OSLANY s.r.o. na adrese prevádzky zariadenia na spracovanie 

starých vozidiel, Prevádzka: Mierová 974, 972 47 Oslany, ktoré sa uskutočnilo 20.09.2022 za 

účelom preverenia technického a materiálneho zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti 

spracovania starých vozidiel a príslušnej prevádzkovej dokumentácie spracovateľského 

zariadenia. 

Na základe žiadosti o udelenie súhlasu na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia pri 

správnom konaní AUTODIELY OSLANY s.r.o. - udelenie autorizácie, zo dňa 24.08.2022, č.: 

47916/2022 int. a súhlasného stanoviska ministra životného prostredia Slovenskej republiky          

k žiadosti o udelenie súhlasu na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia pri správnom konaní 

AUTODIELY OSLANY s.r.o. - udelenie autorizácie, ministerstvo zaslalo účastníkom konania 

upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na 

spracovateľskú činnosť – spracovanie starých vozidiel evid. č.: 50208/2022 zo dňa 07.09.2022. 

  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.   
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Ministerstvo udeľuje autorizáciu na výkon spracovateľskej činnosti podľa § 89 ods. 1 

písm. a) tretieho bodu zákona o odpadoch spoločnosti AUTODIELY OSLANY s.r.o., v súlade 

s § 89 ods. 3 zákona o odpadoch, na dobu 5 rokov s dátumom začatia vykonávania autorizovanej 

činnosti od dátumu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Ministerstvo listom č. 53250/2022 zo dňa 22.09.2022 zaslalo účastníkom konania 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. Účastníci konania  sa v určenej lehote k predmetnému oboznámeniu 

a výzve nevyjadrili.   

 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých 

vozidiel spoločnosti AUTODIELY OSLANY s.r.o. bolo nasledovné: 

 

- Udelenie autorizácie na spracovanie starých vozidiel - žiadosť, č.: 30927/2022 zo dňa 

27.05.2022, doručená dňa 31.05.2022,   

- uhradený správny poplatok vo výške 20 eur, 

- Odborný posudok k udeleniu  autorizácie na spracovanie starých vozidiel vypracovaný Ing. 

Janou Hargitayovou č. osvedčenia: 06/2016/P-3.3 v máji 2022,  

- Oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 09.06.2022 evid. č.: 33149/2022,  

- Výpis z registra trestov osoby Peter Špilaj zo dňa 08.06.2022, kód RT: AI68KH96UAEUN, 

- Výpis z registra právoplatne odsúdených právnických osôb zo dňa 08.06.2022 z Verejného 

portálu GP SR, 

- Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov spoločnosti 

AUTODIELY OSLANY s.r.o. zo dňa 08.06.2022 RPO-964625/2022,  

- kópia Záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 2431/2020-

1.7/dh zo dňa 23.01.2020,  

- systém zmluvných vzťahov – dokladovaný zmluvami na zabezpečenie následného spôsobu 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 

- kópia Rozhodnutia číslo j.: OU-PD-OSZP-2022/020454-006 zo dňa 24.05.2022 o udelení 

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

zhodnocovanie odpadov, 

- kópia Rozhodnutia číslo j.: OU-PD-OSZP-2022/020455-002 zo dňa 25.05.2022 o udelení 

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

zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

- kópia Rozhodnutia číslo j.: OU-PD-OSZP-2022/020457-002 zo dňa 26.05.2022 o udelení 

súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadov držiteľom 

odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania 

alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, 

- kópia mandátnej zmluvy zo dňa 27.05.2022 medzi spoločnosťou AUTODIELY OSLANY 

s.r.o. a Petrom Špilajom ako odborne spôsobilou osobou, 

- Rozhodnutie o prerušení konania zo dňa 13.06.2022, č.: 33564/2022, 

- Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. zo dňa 

02.08.2022, č.: 43911/2022-int., 
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- Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z.- záväzné 

stanovisko zo dňa 17.08.2022, č.: 46457/2022-int., 

-  Žiadosť o udelenie súhlasu na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia pri správnom konaní 

AUTODIELY OSLANY s.r.o. - udelenie autorizácie zo dňa 24.08.2022, č.: 47916/2022 int., 

- Súhlasné stanovisko ministra životného prostredia Slovenskej republiky k žiadosť o udelenie 

súhlasu na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia pri správnom konaní AUTODIELY 

OSLANY s.r.o. - udelenie autorizácie, 

- Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na 

spracovateľskú činnosť – spracovanie starých vozidiel zo dňa 07.09.2022, č.: 50208/2022, 

- Nariadenie ústneho pojednávania zo dňa 25.08.2022, č.: 48267/2022, 

- Zápisnica z miestnej ohliadky prevádzky - zariadenia na zhodnocovanie odpadov spoločnosti 

AUTODIELY OSLANY s.r.o., prevádzka: Mierová 974, 972 47 Oslany vykonanej dňa 

20.09.2022 

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

k podkladom rozhodnutia v správnom konaní zo dňa 22.09.2022, č: 53250/2022. 

 

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, 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. Pavol Graňák                                                       

                                                                    riaditeľ odboru 

 

 

Doručuje sa: 

AUTODIELY OSLANY s.r.o., Mierová 974, 972 47 Oslany 

Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02, Bratislava 

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 

Prievidza Zlaté 

SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava 

 


