Sekcia environmentáln ho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

Bratislava:
10.10.2019
.A.:
0142/OBALY/OZV/A/19-1.8
.J.:
9663/2019-1.8
(52869/2019)

Rozhodnutie
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
a integrovanej prevencie, Nám. . t ra 1, 812 35 Bratislava, I O: 41 281 810 ( alej len
Ministerstvo ) ako pr slu n orgán tátnej správy odpadového hospodárstva pod a 2 ods. 1
p sm. c) zákona . 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene
a doplnen niektor ch zákonov v znen neskor ch predpisov v spojen s 105 ods. 2 p sm. i)
zákona . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnen niektor ch zákonov v znen
neskor ch predpisov ( alej len zákon o odpadoch ) a v s lade s 113 ods. 1 zákona
o odpadoch a 46 a 47 zákona . 71/1967 Zb. o správnom konan (správny poriadok) v znen
neskor ch predpisov ( alej len správny poriadok ) vydáva toto rozhodnutie, ktor m ude uje

autoriz

ciu

na innos organi cie odpovednosti v robcov pre obaly
pod a 89 ods. 1 p sm. b) zákona o odpadoch spolo nosti

ASEKOL SK s.r.o., Lama sk cesta 45, 841 03 Bratislava
I O: 45 602 689
Osobné daje os b, ktoré s

tatutárnym orgánom iadate a

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

Ozna enie vyhradeného v robku, pre odpad z ktorého bude zabezpe ova nakladanie ako
organizácia zodpovednosti v robcov v systéme zdru eného nakladania
-

Obaly sklo, plasty, papier a lepenka, VKM na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné
Neobalové v robky sklo, plasty, papier a lepenka.
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Autorizácia sa ude uje na dobu ur it , do 31.12.2024.
innos tohto rozhodnutia je na základe iadosti ur ená od 01.01.2020.
Sp sob a postupy zabezpe enia autorizovanej innosti.
Spolo nos ASEKOL SK s.r.o., Lama ská cesta 45, 841 03 Bratislava ( alej len
ASEKOL ) bude za zast pen ch v robcov zmluvne zabezpe ova plnenie vyhraden ch
povinnost .
Nakladanie s vyhraden mi pr dmi odpadov, odpadov z obalov a odpadov z neobalov ch
v robkov, bude zabezpe ené prostredn ctvom zdru eného systému triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci a v priemyselnom objekte v robcu obalov, ak je zmluvn m
partnerom spolo nosti ASEKOL. Systém triedeného zberu komunálnych odpadov na zem
obce sa bude realizova prostredn ctvom farebne odl en ch zbern ch nádob alebo in m
sp sobom v s lade so zákonom o odpadoch. Spolo nos ASEKOL zabezpe prostredn ctvom
zmluvn ch vz ahov odovzdanie vyzbieran ch trieden ch zlo iek odpadu zmluvn m
partnerom, ktor zabezpe uj koncové materiálové alebo energetické zhodnocovanie odpadu.

Podmienky vykonávania autorizovanej innosti.
1. Priebe ne kontrolova plnenie dohodnut ch zmluvn ch podmienok.
2. Zabezpe i pod a
28 ods. 4 p sm. d) bod 3 zákona o odpadoch nakladanie
s vyhraden m pr dom odpadu za zast pen ch v robcov v rozsahu, ktor zodpovedá
s hrnnému objemu t chto povinnost jednotliv ch zast pen ch v robcov prenesen ch
na organizáciu zodpovednosti v robcov a ktor im zabezpe splnenie cie ov zberu
v ustanovenom obdob od 01.07.2019 do 30.06.2020 pod a pr lohy . 3a zákona
o odpadoch za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020.
3. Re pektova v sledky zlosovania pod a 31 ods. 12 p sm. c) zákona o odpadoch
a zlosované obce zapoji do svojho systému zdru eného nakladania s odpadmi z obalov
a odpadmi z neobalov ch v robkov.

Od vodnenie
Ministerstvu bola d a 01.07.2019 predlo ená iados zo d a 01.07.2019 o udelenie
autorizácie na v kon innosti organizácie zodpovednosti v robcov pre obaly pod a 89 ods. 1
p sm. b) zákona o odpadoch od spolo nosti ASEKOL. Ministerstvo po presk man predlo enej
iadosti a pr loh zistilo, e v konan nie je mo né pokra ova , nako ko iados neobsahuje
v etky potrebné daje a pr lohy pod a 28 ods. 5 a ods. 6 zákona odpadoch a 2 ods. 1 a 3
vyhlá ky . 373/2015 Z. z. o roz renej zodpovednosti v robcov a o nakladan s vyhraden mi
pr dmi odpadov v znen neskor ch predpisov.
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Pod a 32 ods. 1 správneho poriadku je správny orgán povinn zisti presne a plne
skuto n stav veci a za t m elom si obstara potrebné podklady pre rozhodnutie vo veci
vydania rozhodnutia o udelen autorizácie na v kon innosti organizácie zodpovednosti
v robcov pre obaly, preto Ministerstvo listom . 41150/2019 zo d a 06.08.2019 vyzvalo
spolo nos ASEKOL, aby v ur enej lehote odstránila nedostatky podania a rozhodnut m
. 41153/2019 zo d a 06.08.2019 konanie preru ilo. S asne bola spolo nos ASEKOL pod a
18 správneho poriadku upovedomená o za at konania v danej veci.
Spolo nos ASEKOL d a 13.08.2019 listom zo d a 13.08.2019 odstránila nedostatky
podania. Ministerstvo je pred vydan m rozhodnutia pod a 46 správneho poriadku povinné
vychádza zo spo ahlivo zisteného stavu veci a komplexne pos di a d sledne zvá i právne
a faktické aspekty prejednávanej veci. Ke e nebolo mo né rozhodn
v lehotách
ustanoven ch v správnom poriadku, Ministerstvo v s lade s 49 ods. 2 správneho poriadku
po iadalo o pred enie lehoty na vydanie rozhodnutia. Ministerstvo listom . 44645/2019
zo d a 30.08.2019 upovedomilo spolo nos ASEKOL o pred en lehoty na vydanie
rozhodnutia.
Ministerstvo listom . 47816/2019 zo d a 16.09.2019 zaslalo spolo nosti ASEKOL
v s lade s 33 ods. 2 správneho poriadku v zvu na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie
rozhodnutia a k sp sobu ich zistenia. Právny zástupca spolo nosti ASEKOL na základe v zvy
na vyjadrenie po iadal o nahliadnutie do administrat vneho spisu, ktor je veden v tomto
správnom konan . Ministerstvo administrat vny spis spr stupnilo d a 25.09.2019, pri om
právny zástupca sa z podkladmi pre vydanie rozhodnutia oboznámil.
Ministerstvo pos den m podania a vykonaného správneho konania zistilo, e spolo nos
ASEKOL sp a zákonné podmienky pre udelenie autorizácie na innos organizácie
zodpovednosti v robcov pre obaly. Spolo nos ASEKOL predlo ila dokument, ktor
preukazuje zalo enie a vznik organizácie zodpovednosti v robcov v s lade s 28 ods. 1 zákona
o odpadoch. Spolo nos ASEKOL predlo ila zoznam zast pen ch v robcov a uviedla innosti,
ktoré bude zabezpe ova v rámci systému zdru eného nakladania s vyhraden m pr dom
odpadu. Predlo en zoznam zmluvn ch partnerov dáva predpoklad, e bude zabezpe ené
zdru ené nakladanie s vyhraden m pr dom odpadu v zmluvnej obci, ktorá zodpovedá
trhovému podielu v etk ch zast pen ch v robcov v spolo nosti ASEKOL. Taktie boli
predlo ené opatrenia na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálnych odpadov.
Predlo ené dokumenty a podklady dávaj predpoklad na vytvorenie, financovanie,
prevádzkovanie a udr iavanie funk ného systému zdru eného nakladania s vyhraden m
pr dom odpadu.
Spolo nos ASEKOL pod a podmienky . 2 je povinná zabezpe i pod a 28 ods. 4
p sm. d) bod 3 zákona o odpadoch nakladanie s vyhraden m pr dom odpadu za zast pen ch
v robcov v rozsahu, ktor im zabezpe splnenie cie ov zberu v rámci ustanoveného obdobia
od 01.07.2019 do 30.06.2020 pod a pr lohy . 3a zákona o odpadoch. Ke e splnenie
uveden ch povinnost je viazané na technick rok od j la 2019 do j na 2020 a spolo nos
ASEKOL z ska autorizáciu ako organizácia zodpovednosti v robcov pre obaly
a od 01.01.2020, táto povinnos by sa na u nevz ahovala. Pre zabezpe enie transparentnosti
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systému roz renej zodpovednosti v robcov pre obaly, je splnenie tejto podmienky viazané len
na polovi né obdobie, a to od 01.01.2020 do 30.06.2020. V nasleduj com ustanovenom obdob
bude spolo nos ASEKOL zabezpe ova plnenie uvedenej povinnosti v plnom rozsahu.
Spolo nos ASEKOL v podan po iadala o udelenie autorizácie na v kon innosti
organizácie zodpovednosti v robcov pre obaly na pä rokov, od 01.01.2020. Pod a 89 ods. 3
zákona o odpadoch ude uje Ministerstvo autorizáciu na dobu ur it , najviac na pä rokov tak,
aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka. Ministerstvo vyhovuje
spolo nosti ASEKOL v plnom rozsahu. Spolo nos ASEKOL sp a zákonné podmienky pre
udelenie autorizácie na v kon innosti organizácie zodpovednosti v robcov pre obaly
a z predlo en ch dokumentov a pr loh existuje predpoklad na vytvorenie, financovanie,
prevádzkovanie a udr iavanie funk ného systému zdru eného nakladania s vyhraden m
pr dom odpadu.
Správny poplatok v hodnote 20,- EUR pod a polo ky 162 u) zákona . 145/1995 Z. z.,
o správnych poplatkoch v znen neskor ch predpisov, bol uhraden .
Na základe uveden ch skuto nost Ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo v roku
tohto rozhodnutia.

Pou enie
Proti tomuto rozhodnutiu pod a 61 správneho poriadku mo no poda rozklad do 15 dn
odo d a jeho doru enia na Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky, odbor
odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Nám. . t ra 1, 812 35 Bratislava.
Toto rozhodnutie je presk mate né s dom a
prostriedkov.

po vy erpan riadnych opravn ch

Ing. Peter imurka
riadite odboru

Doru uje sa:
1. ASEKOL SK s.r.o., Lama ská cesta 45, 841 03 Bratislava,
na základe splnomocnenia:
URBAN FALATH GA PEREC BO ANSK , s.r.o. advokátska kancelária,
Havl kova 16, 811 04 Bratislava Staré Mesto
Na vedomie:
2. Okresn rad Bratislava, Odbor starostlivosti o ivotné prostredie, Tomá ikova 46,
832 05 Bratislava 3
3. SI P- IOH, Gr sslingová 5, 811 09 Bratislava

