
 
 
 

Sekcia environmentálního hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie 

 
 
 
 
 Bratislava:                              10.10.2019 
 Č.A.:         0142/OBALY/OZV/A/19-1.8 
 Č.J.:                                   9663/2019-1.8 

(52869/2019) 
 

 
R o z h o d n u t i e 

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva 

a integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 41 281 810  (ďalej len 
„Ministerstvo“)  ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 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 v súlade s § 113 ods. 1 zákona 
o odpadoch a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým udeľuje 

 

a u t o r i z á c i u    
na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly 

 
podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch spoločnosti 

 

ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 
IČO: 45 602 689  

 
 
Osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa  

Mgr. Ronald Blaho, bytom Saratovská 2136/1, 841 02 Bratislava 
 
 

Označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie ako 
organizácia zodpovednosti výrobcov v systéme združeného nakladania  

 
- Obaly – sklo, plasty, papier a lepenka, VKM na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné 
- Neobalové výrobky – sklo, plasty, papier a lepenka. 
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Autorizácia sa udeľuje na dobu určitú, do 31.12.2024. 
 

Účinnosť tohto rozhodnutia je na základe žiadosti určená od 01.01.2020. 
 
 
Spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej činnosti. 
 

Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava (ďalej len 
„ASEKOL“) bude za zastúpených výrobcov zmluvne zabezpečovať plnenie vyhradených 
povinností. 

Nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov, odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov, bude zabezpečené prostredníctvom združeného systému triedeného zberu 
komunálnych odpadov v obci a v priemyselnom objekte výrobcu obalov, ak je zmluvným 
partnerom spoločnosti ASEKOL. Systém triedeného zberu komunálnych odpadov na území 
obce sa bude realizovať prostredníctvom farebne odlíšených zberných nádob alebo iným 
spôsobom v súlade so zákonom o odpadoch. Spoločnosť ASEKOL zabezpečí prostredníctvom 
zmluvných vzťahov odovzdanie vyzbieraných triedených zložiek odpadu zmluvným 
partnerom, ktorí zabezpečujú koncové materiálové alebo energetické zhodnocovanie odpadu.  
 
 
Podmienky vykonávania autorizovanej činnosti. 
 

1. Priebežne kontrolovať plnenie dohodnutých zmluvných podmienok. 
  

2. Zabezpečiť podľa § 28 ods. 4 písm. d) bod 3 zákona o odpadoch nakladanie 
s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá 
súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených 
na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie cieľov zberu 
v ustanovenom období od 01.07.2019 do 30.06.2020 podľa prílohy č. 3a zákona 
o odpadoch za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020.  

 
3. Rešpektovať výsledky zlosovania podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch 

a zlosované obce zapojiť do svojho systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi  z neobalových výrobkov. 

 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Ministerstvu bola dňa 01.07.2019 predložená žiadosť zo dňa 01.07.2019 o udelenie 
autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 89 ods. 1 
písm. b) zákona o odpadoch od spoločnosti ASEKOL. Ministerstvo po preskúmaní predloženej 
žiadosti a príloh zistilo, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje 
všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 28 ods. 5 a ods. 6 zákona odpadoch a § 2 ods. 1 až 3 
vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a o nakladaní s vyhradenými 
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.   
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Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne a úplne 
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie vo veci 
vydania rozhodnutia o udelení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti 
výrobcov pre obaly, preto Ministerstvo listom č. 41150/2019 zo dňa 06.08.2019 vyzvalo 
spoločnosť ASEKOL, aby v určenej lehote odstránila nedostatky podania a rozhodnutím 
č. 41153/2019 zo dňa 06.08.2019 konanie prerušilo. Súčasne bola spoločnosť ASEKOL podľa 
§ 18 správneho poriadku upovedomená o začatí konania v danej veci. 

 
Spoločnosť ASEKOL dňa 13.08.2019 listom zo dňa 13.08.2019 odstránila nedostatky 

podania. Ministerstvo je pred vydaním rozhodnutia podľa § 46 správneho poriadku povinné 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a komplexne posúdiť a dôsledne zvážiť právne 
a faktické aspekty prejednávanej veci. Keďže nebolo možné rozhodnúť v lehotách 
ustanovených v správnom poriadku, Ministerstvo v súlade s § 49 ods. 2 správneho poriadku 
požiadalo o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia. Ministerstvo listom č. 44645/2019 
zo dňa 30.08.2019 upovedomilo spoločnosť ASEKOL o predĺžení lehoty na vydanie 
rozhodnutia.  

 
Ministerstvo listom č. 47816/2019 zo dňa 16.09.2019 zaslalo spoločnosti ASEKOL 

v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku výzvu na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie 
rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Právny zástupca spoločnosti ASEKOL na základe výzvy 
na vyjadrenie požiadal o nahliadnutie do administratívneho spisu, ktorý je vedený v tomto 
správnom konaní. Ministerstvo administratívny spis sprístupnilo dňa 25.09.2019, pričom 
právny zástupca sa z podkladmi pre vydanie rozhodnutia oboznámil. 

 
Ministerstvo posúdením podania a vykonaného správneho konania zistilo, že spoločnosť 

ASEKOL spĺňa zákonné podmienky pre udelenie autorizácie na činnosť organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre obaly. Spoločnosť ASEKOL predložila dokument, ktorý 
preukazuje založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov v súlade s § 28 ods. 1 zákona 
o odpadoch. Spoločnosť ASEKOL predložila zoznam zastúpených výrobcov a uviedla činnosti, 
ktoré bude zabezpečovať v rámci systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom 
odpadu. Predložený zoznam zmluvných partnerov dáva predpoklad, že bude zabezpečené 
združené nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v zmluvnej obci, ktorá zodpovedá 
trhovému podielu všetkých zastúpených výrobcov v spoločnosti ASEKOL. Taktiež boli 
predložené opatrenia na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálnych odpadov. 
Predložené dokumenty a podklady dávajú predpoklad na vytvorenie, financovanie, 
prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu. 

 
Spoločnosť ASEKOL podľa podmienky č. 2 je povinná zabezpečiť podľa § 28 ods. 4 

písm. d) bod 3 zákona o odpadoch nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených 
výrobcov v rozsahu, ktorý im zabezpečí splnenie cieľov zberu v rámci ustanoveného obdobia 
od 01.07.2019 do 30.06.2020 podľa prílohy č. 3a zákona o odpadoch. Keďže splnenie 
uvedených povinností je viazané na technický rok od júla 2019 do júna 2020 a spoločnosť 
ASEKOL získa autorizáciu ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly 
až od 01.01.2020, táto povinnosť by sa na ňu nevzťahovala. Pre zabezpečenie transparentnosti 
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systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly, je splnenie tejto podmienky viazané len 
na polovičné obdobie, a to od 01.01.2020 do 30.06.2020. V nasledujúcom ustanovenom období 
bude spoločnosť ASEKOL zabezpečovať plnenie uvedenej povinnosti v plnom rozsahu.   

 
Spoločnosť ASEKOL v podaní požiadala o udelenie autorizácie na výkon činnosti 

organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na päť rokov, od 01.01.2020. Podľa § 89 ods. 3 
zákona o odpadoch udeľuje Ministerstvo autorizáciu na dobu určitú, najviac na päť rokov tak, 
aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka. Ministerstvo vyhovuje 
spoločnosti ASEKOL v úplnom rozsahu. Spoločnosť ASEKOL spĺňa zákonné podmienky pre 
udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly 
a z predložených dokumentov a príloh existuje predpoklad na vytvorenie, financovanie, 
prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu. 

 
Správny poplatok v hodnote 20,- EUR podľa položky 162 u) zákona č. 145/1995 Z. z., 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol uhradený.  
 
Na základe uvedených skutočností Ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 
 
 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 61 správneho poriadku možno podať rozklad do 15 dní 
odo dňa jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 
odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 

1. ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, 
na základe splnomocnenia: 
URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o. advokátska kancelária, 
Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava – Staré Mesto  

 
Na vedomie: 

2. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava 3 

3. SIŽP- ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava 

Ing. Peter Šimurka 
riaditeľ odboru 

 


