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Rozhodnutie
Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej
prevencie, Nám. L. ŠtúraI,8I2 35 Bratislava, IČO:42181810 (ďalej aj ako,,ministerstvo")
ako príslušnýorgán štátnej správy podťa § 2 ods. 1 písm. c) zákonač. 52512003 Z, z. o štátnej
správe starostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 105 ods. 2 písm. i) zákona č.79l2OI5 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
oodpadoch") anazákJade vykonaného správneho konania podťa zákona č. 7111967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,správny
poriadok") vydáva toto rozhodnutie, ktorým
udel'uje
autorizáciu na výkon ěinnosti tretej osoby podťa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch
spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01Banská Bystrica, IČO:
41 335009, (ďalej len,,POWER BATTERY, s.r.o.").
Označenie vyhradeného výrobku. pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie ako tretia
osoba:

-

prenosnébatériea akumulátory,
automobilové batérie a akumulátory,
priemyselné batérie a akumulátory.

Autorizácia sa udeťuje do : 3I.12.2025
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť01.01.2021.
Spósob a postupy zabezpečenia autorizovanej ěinnosti:

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o bude za zastťtpených výrobcov zmluvne
zabezpečovaťplnenie vyhradenýchpovinností.
ť:
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Nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov - použitéprenosné batérie a akumulátory,
PouŽité automobilové batérie a akumulátory a použitépriemyselnébatériea akumulátory bude spoločnosťPOWER BATTERY, s.r.o zabezpečovať prostredníctvom zberu a prepravy
PouŽitých batériía akumulátorov z celého ízemiaSlovenskej republiky. Zber bude realizovaný
Priamo v zariadení na zber spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o. a prostredníctvom
zmluvných partnerov. Preprava použitých batéiía akumulátorov bude realizovaná z miest
zberu na miesto skladovania, resp. spracovani a zabezpečovaná spoločnosťou PQWER
BATTERY, s.r.o., jej vlaštnými vozidlami. Spracovanie a zhodnotenie spoločnosťPOWER
BATTERY, s.r.o. zabezpečíprostredníctvom autorizovaného zariadenia MONBAT
RECYCLING S.R,L., Rumunsko a prostredníctvom autorizovaného zaňadenia ŽOS - EKo,
S.r.o.

odóvodnenie
Ministerstvo ako píslušný orgán štátnej správy podťa § 2 ods. 1 písm. c) zákona
Č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s § 18 ods. 2 správneho poriadku
zaěalo dňa I1 .04.2020 správne konanie vo veci Žiadosti o udelenie autorizáciena činnosťtretej
osoby pre prúd odpadov batérie, a to Upovedomením o začatísprávneho konania a výzvou na
zaplatenie správneho poplatku č. 1984012020 zo dňa 28.04.2020, ktoré bolo spoločnosti
POWER BATTERY, s.r.o. doručenédňa 30.04.2020. Následne ministerstvo odoslalo

sPoloČnosti POWER

BATTERY, s.r,o. Rozhodnutie

o prerušení správneho konania
ě. I9849|2O2O zo dňa29.04.2020. Ministerstvo obdržalo dňa 06.05.2020 Potvrdenie o úhrade
správneho poplatku evidované pod č.: 2093412020. Dňa I4.05.2O2O ministerstvo obdržalo
doplnenie podania zo dňa II.05.2020. Následne ministerstvo zaslalo spoločnosti POWER

BATTERY, s.r.o. Yýzvl na

odstránenie nedostatkov podania č.: 2238612020 zo dňa
20.05.2020, pretože podanie neobsahovalo všetky potrebné údaje a prílohy podťa § 44 zákona
o odpadoch a § 2 VyhláŠky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.373l2OI9
Z. z. o rozŠÍrenejzodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutie o prerušenísprávneho konania č.
2438612020 zo dňa 25.05.2020. Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. listom zo dňa
I].06.2020 č.: 29O9Ol2020, ktorý bol doručený ministerstvu dňa I7.06.2020, doplnila svoje
podanie.
Ministerstvo listom č. 3O890l2O20 zo día 26.06.2020 zaslalo spoloěnosti POWER
BATTERY, s.r.o. v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámenie sa s podkladmi
rozhodnutia pred jeho vydaním avýzvl na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, k spósobu
ich zistenia, prípadne navrhnutie ich doplnenie pred vydaním rozhodnutia. Spoločnosť POWER
BATTETY s.r.o. sa v stanovenej lehote k podkladom rozhodnutia nevyjadrila, nevyjadrila sa
ani k spósobu ich zistenia a nenavrhla ani ich doplnenie.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bolo nasledovné:
- Žiadosť o udelenie autorizácie na činnosťtretej osoby, vedená pod č.: I843012O2O zo ďňa
I5.04.2O2O, doručená día I7 .04.2O2O,
- upovedomenie o zaěatí konania a výzva na zaplatenie správneho poplatku ě. I984O12O2O zo
dňa 28 'O4 '2020
'
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- rozhodnutie o prerušeníkonania č.: 1984912020

zo dňa29.04.2020,

- žiadosť o udelenie autorizácie na činnosťtretej osoby - doplnenie podania vedené pod č.:
2093412020 zo dňa 04.05.2020, doručené dňaO6.05.202O,
- uhradený správny poplatok vo výške 20 eur,
- Žiadosť o udelenie autorizácie na činnosťtretej osoby - doplnenie podania vedené pod č.:
2236912020 zo dňa II.05.2O2O, doruěené dňa I4.05.2O2O,
- výzva na odstránenie nedo.statkov podaniaě,:2238612020 zo dřta20.05.2020,
- rozhodnutie o prerušení konania ě.:2438612020 zo dňa25,05.2020,
- zoznam právoplatne odsúdených právnických osób zo dňa 26.06.2020, kód RT:

AI5MEVGoBDNN,

- výpis z registra trestov štatutárneho orgánu spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o. zo dňa
26.06.2020, kód RT: AISMEVIKBGQ4D,
- kópia rozhodnutia o udelení súhlasu naprevádzkovanie zariadenianazber odpadov, v zmysle
§ 97 ods. 1 písm. d) zákonač.79l2OI5 Z. z. o odpadoch č.: OU-BB -OSZP3-20I8|004742-0II
zo dňa 15.02.2018,
- kópia rozhodnutia o udelení súhlasu na prepravu nebezpeěných odpadov príjemcovi
nebezpečných odpadov podťa §7 ods. 1 písm. g) zákona ó.223l2O0I Z. z. o odpadoch č. OUBB - OS ZP2 -20 1 4 l 03 5 52 I -2 ll|i[}l4 zo dňa I I . 12.20 I 4,
- kópia rozhodnutia ě.: OU-BB-OSZP2-2OI7|019878-007 zo dř;r- I7.08.2OI7 o zmene
rozhodnuti a č. OU-BB -OSZP2-ZO I 4 l 03 5 52I -2 lMN4 zo dňa 1 1 . 12.20 I 4,
- kópia rozhodnutia ě.: OU-BB-OSZP2-20I]|O29204-0O3 zo dňa O7.II.2OI7 o zmene
rozhodnutia č. OU-BB -OSZP2-20I4|03552I-2|MM zo dř:.a II .I2.2OI4 v znení rozhodnutia č.:
OU-BB-OS ZP2-2O I7 l 01 987 8-007 zo día I7 .08.20 I7,
- kópia rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy podťa § 97 ods, 1 písm. f) zákona o odpadoch č.: OU-BB-OSZP3-}OI7lO25784-0O5
zo dňa28.09.20l7,
- zoznam zastúpených výrobcov podťa § 44 ods. 9 písm. b) zákonao odpadoch,
- kópie zm]úv podťa § 44 ods. 10 písm. a) zákona o odpadoch a zoznam z nich vyplývajúcich
zmluvných partnerov podťa § 44 ods. 10 písm. b) zákonao odpadoch,
- kópie podpísaných zmlúv podťa § 44 ods. 10 písm. c) zákonao odpadoch s obcami doruěené
na elektronickom nosiči dát,
- kópia rozhodnutia o cezllraniěnom pohybe odpadov z ízemia Slovenskej republiky na účely
zhodnotenia mimo územíaSlovenskej republiky č. podania: 3945l2O2O-t.8,20025l2O2O, ěíslo
notifikácie: SK00052 4 zo dňa 29.04,2020,

-

Údaje

o

výške recyklaěnej efektivity pri cezhraničnom pohybe použitých batérií

a akumulátorov,

-

oboznámenie s podkladmi rozhodnutie pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa
k podkladom rozhodnutia v správnom konaní č.:3089012020 zo dňa26.06.2020.
Bezúhonnosť právnickej osoby bola overená v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) zákona
č. 33012007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Ministerstvo posúdením podania a vykonaného správneho konania zistilo,
že spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. spíňa podťa § 90 ods. 3 písm. b) zákonao odpadoch

podmienky pre udelenie autorizácie na výkon činnosti treť'éjosoby.
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Z dóvodu predloženia úplnej dokumentácie k žiadosti o udelenie autorizácie, splnenia
vŠetkých podmienok stanovených zákonom o odpadoch, predloženia dokumentácie, ktorá
hodnoverne preukazuje splnenie zákonných podmienok na výkon činnosti tretej osoby,
ministerstvo vyhovuje spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o. v plnom rozsahu v zmysle času,
na ktorý poŽiada|ao udelenie autorizácie a udeťuje autorizácil v súlade s 89 ods. 3 zákona
§
o odPadoch na uvedený Čas tak, aby doba platnosti uplynula k 3 1. decembru kalendárneho roka.
Vzhťadom k vyŠŠiěuvedeným skutočnostiam ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podťa § 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. L. Štúrat,8I2 35 Bratislava.
Toto rozhodnutie je možnépreskúmat' súdom po vyčerpaníriadnych opravných
prostriedkov.
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Ing, Peter $i.urka
riaditeť odboru
v z.Ing, Miroslava Masničáková

Doručuje sa:

POWER BATTERY, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 oI Banská Bystrica
Na vedomie:
Okresný Úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životnéprostredie, Nám. I]. Štúra5943,
914 05 Banská Bystrica
SŽP- ÚtOH, Grósslingova 5, 811 01 Bratislava
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