Bratislava: 28.11.2019
Č.J.: 11530/2019-1.8
(62507/2019)

Rozhodnutie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
IČO: 42181810 (ďalej aj ako „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 spojení s § 105 ods. 2 písm. i) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (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“)

predlžuje
podľa § 92 zákona o odpadoch platnosť autorizácie č. 189/A/10-3.3, udelenej rozhodnutím
č. 19225/2010 zo dňa 16.04.2010 v znení rozhodnutí č. 38962/2011 (č. spisu 6558/2011-3.3)
zo dňa 28.06.2011 a č. 51628/2014 (č. spisu 8014/2014-3.3) zo dňa 03.11.2014, na činnosť
zhodnocovania odpadových olejov mobilným zariadením činnosťou, ktorá je uvedená
v prílohe č. 1 zákona o odpadoch pod kódom zhodnocovania R9 Prečisťovanie oleja alebo
jeho iné opätovné použitie pre spoločnosť ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001 , 071 01
Michalovce, IČO: 00617334, (ďalej len „ECOFIL“) vydanej podľa § 89 ods. 1 písm. a)
zákona o odpadoch nasledovne:
Platnosť autorizácie sa predlžuje do: 15.04.2025
Platnosť autorizácie sa predlžuje od: 16.04.2020

Odôvodnenie
Spoločnosť ECOFIL požiadala listom zo dňa 10.10.2019, doručeným na ministerstvo
dňa 11.10.2019, o predĺženie platnosti autorizácie na zhodnocovania odpadových olejov
mobilným zariadením činnosťou, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch pod
kódom zhodnocovania R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie z dôvodu
končiacej platnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Týmto dňom ministerstvo na základe
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žiadosti začalo správne konanie vo veci predĺženia platnosti autorizácie spoločnosti
ECOFIL.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia o predĺžení autorizácie na činnosť zhodnocovania
odpadových olejov mobilným zariadením činnosťou , ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona
o odpadoch pod kódom zhodnocovania R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné
použitie spoločnosti ECOFIL boli nasledovné podklady:
- Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie č. 189/A/10-3.3 podľa § 92 odsek 1 a 2
a predloženie odborného posudku podľa § 92 ods. 4 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) zo dňa 10.10.2019, doručená dňa 11.10.2019,
- Odborný posudok pre firmu ECOFIL, spol. s r.o. k žiadosti o predĺženie platnosti
autorizácie č. 189/A/10-3.3 z októbra 2019 vypracovaný Ing. Ivetou Machalovou, číslo
osvedčenia: 18/16/P-1.8,
- Kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu č.14/11/O-3.3,
- Kópia Rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2016/034180 zo dňa 17.08.2016,
- Kópia Rozhodnutia č.: OU-KE-OSZP2-2013/00093 zo dňa 22.10.2013,
- Kópia Rozhodnutia č.: OU-KE-OSZP2-2016/034179 zo dňa 17.08.2016,
- Kópia Rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2013/00100 zo dňa 22.10.2013,
- Kópia Rozhodnutia č.: OU-MI-OSZP-2016/003877-2 zo dňa 30.03.2016,
- Uhradený správny poplatok vo výške 20 eur,
- Oznámenie o začatí konania a výzva na doplnenie podania č. 53702/2019 zo dňa
15.10.2019,
- Rozhodnutie o prerušení konania č. 53829/2019 zo dňa 16.10.2019,
- Žiadosť o výpis z registra trestov právnickej osoby zo dňa 15.10.2019,
- Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb zo dňa 15.10.2019, kód RT
AI5DN8IKG288,
- Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie č. 189/A/10-3.3 podľa § 92 odsek 1 a 2
a predloženie odborného posudku podľa § 92 ods. 4 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) – DOPLNENIE ÚDAJOV č. 55831 zo dňa 22.10.2019 doručená dňa
24.10.2019,
- Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie č. 189/A/10-3.3 podľa § 92 odsek 1 a 2
a predloženie odborného posudku podľa § 92 ods. 4 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) – DOPLNENIE ÚDAJOV č. 56960 zo dňa 29.10.2019 doručená dňa
30.10.2019,
- Výpis z Registra trestov GP SR pre štatutára zo dňa 30.10.2019 – Andrej Zatvarnický,
- Výpis z Registra trestov GP SR pre štatutára zo dňa 31.10.2019 - Jana Zatvarnická,
- Zápisnica z miestnej ohliadky prevádzky ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01
Michalovce, zo dňa 13.11.2019,
- Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa
k podkladom rozhodnutia v správnom konaní č. 57879/2019 zo dňa 15.11.2019.
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Ministerstvo predlžuje podľa § 92 zákona o odpadoch spoločnosti ECOFIL autorizáciu
na 5 rokov z dôvodu nezistenia žiadnych nedostatkov v dokumentácii k priloženej žiadosti
o predĺženie autorizácie a splnenia požiadaviek na technické a materiálne zabezpečenie
autorizovanej spracovateľskej činnosti zhodnocovania odpadových olejov mobilným
zariadením činnosťou , ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch pod kódom
zhodnocovania R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie podľa Prílohy č. 21
k vyhláške ministerstva č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov. Technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej
spracovateľskej činnosti bolo súčasťou miestnej ohliadky prevádzky spoločnosti ECOFIL
vykonanej dňa 13.11.2019.
Platnosť autorizácie na činnosť zhodnocovania odpadových olejov mobilným
zariadením činnosťou , ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch pod kódom
zhodnocovania R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie je podmienená
platnosťou súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.
Vydanie rozhodnutia o predĺžení autorizácie bolo spoplatnené správnym poplatkom
vo výške 20 eur, v súlade s položkou 162 u) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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 a integrovanej prevencie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Peter Šimurka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:
ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001 , 071 01 Michalovce
Na vedomie:
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce
SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava

