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Rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva a integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, Bratislava, IČO: 42181810
(d‘alej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podl‘a ~ 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 (d‘alej len „zákon o odpadoch“) a na základe vykonaného správneho konania podl‘a
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „správny poriadok“)

predlžuje

podl‘a ~ 92 ods. I zákona o odpadoch platnost‘ autorizácie Č. 0022/BaA/OZV/A116-3.3 udelenej
rozhodnutím č. 18309 2016 zo dňa 20.05.2016 na výkon činnosti organizácie zodpovednosti
výrobcov pre batérie a akumulátory, pre spoločnost‘ Spoločný baterkový systém, n.o., Párovská
44, 949 01 Nitra, iČo: 45742871 (d‘alej len „SBS“), vydanej podl‘a ~ 89 ods. 1 písm. b) zákona
o odpadoch.

Autorizácia sa predlžuje od: 01.01.2021

Autorizácia sa Dredlžuje do: 3 1.12.2024.

Odóvodnenie

Spoločnost‘ SBS listom zo dňa 07.07.2020, doručeným na ministerstvo dňa 09.07.2020,
požiadala o predÍženie platnosti rozhodnutia, ktorým jej bola udelená autorizácia na výkon
činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory podl‘a ~ 89 ods. 1 písm.
b) zákona o odpadoch.

Ministerstvo na základe doručenej žiadosti od spoločnosti SBS začalo správne konanie
vo veci predÍženia platnosti autorizácie Č. OO22ĺBaA/OZV/A 16-3.3 udelenej rozhodnutím
Č. 18309/2016 zo dňa 20.05.2016 na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre
batérie a akumulátory.

V súlade s ~ 92 ods. 2 zákona o odpadoch spoločnosť SBS preukázala bezúhonnosť
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podl‘a ~ 90 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.
Spoločnost‘ SBS vo svojej žiadosti uvádza, že dóvodom žiadosti o predÍženie platnosti

autorizácie je záujem pokračovat‘ vo svojej činnosti zabezpečovania združeného pinenia
vyhradených povinností výrobcov batérií a akumulátorov.

Spoločnosf SBS na základe vyššie uvedených dóvodov žiada o predÍženie platnosti
autorizácie v rozsahu, v akom jej bola udelená, tzn. 5 rokov.

Ministerstvo posúdilo žiadost‘ spoločnosti SBS ako aj dóvody jej predloženia a na
základe jej posúdenia rozhodlo, že udelenú autorizáciu spoločnosti SBS predlžuje na obdobie
od 01.01.2021 do 3 1.12.2024.

Podl‘a ~ 89 ods. 3 zákona o odpadoch autorizáciu ministerstvo udel‘uje na dobu určitú,
najviac na pät‘ rokov, v prípade autorizácie podl‘a odseku 1 písm. b) (autorizácia na výkon
činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov) tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru
kalendárneho roka. Podl‘a ~ 92 ods. 1 zákona o odpadoch platnost‘ autorizácie možno
predÍžit‘ najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak.

Vzhl‘adom na skutočnost‘, že autorizácia spoločnosti SBS bola udelená na obdobie
od 01.07.2016 do 3 1.12.2020 pričom podl‘a zákona o odpadoch je možné predÍžit‘ platnosf
autorizácie najviac v rozsahu akom bola udelená, nie je možné vyhovief spoločnosti SBS
a predÍžif udelenú autorizáciu v rozsahu v akom žiada. PredÍženie platnosti autorizácie
na obdobie 5 rokov by znamenalo predÍženie platnosti autorizácie na obdobie dlhšie, oproti
obdobiu od udelenia autorizácie. S ohl‘adom na skutočnosť, že autorizáciu je možné predÍžit‘
najviac v rozsahu v akom bola udelená a doba platnosti autorizácie musí v zmysle zákona
o odpadoch uplynúť k 31. decembru kalendárneho roka, rozhodlo ministerstvo tak, ako
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a predlžuje autorizáciu s platnost‘ou do 31.12.2024.

Ministerstvo listom Č. 3408 1/2020 zo dňa 13.07.2020 zaslalo spoločnosti SBS v súlade
s ~ 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámenie s podkladmi rozhodnutia a výzvu na vyj adrenie
sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním. Spoločnosf SBS sa k podkladom rozhodnutia
nevyjadrila.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia v danej veci bob nasledovné:
- žiadosť o predÍženie platnosti autorizácie podl‘a ~ 92 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch zo dňa 07.07.2020, doručenej na ministerstvo dňa 09.07.2020 evidovaná
pod č.:33511/2020,

- potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20 eur,
- výpis z registra trestov pre Štefana Straňáka zo dňa 06.07.2020 kód RT:

AI5MHA54MO6OC,
- kópia zoznamu právoplatne odsúdených právnických osób zo dňa 09.07.2020 kód RT:

AISMHCQBAD7V,
- kópia odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osób a podnikatel‘ov, spis.

značka RPO-413978/2020 zo dňa 09.07.2020,
- kópia rozhodnutia Č.: 18309/2016 zo dňa 20.05.2016 o udelení autorizácie na činnost‘

organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory pre spoločnost‘
Spoločný baterkový systém, n. o.,

- oboznámenie s podkladmi rozhodnutia Č. 34081/2020 zo dňa 13.07.2020.
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Na základe uvedených skutočností ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl‘a ~ 61 ods. I 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.

Toto rozhodnutie je možné preskúmat‘ súdom podl‘a ~ 47 ods. 4 správneho poriadku
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Peter Šimurka
riaditel‘ odboru

Doručuje Sa:
Spoločný baterkový systém, n.o., Párovská 44, 949 01 Nitra

Na vedomie:
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69,
949 01, Nitra
SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09, Bratislava


