
 

 

 

 

             Bratislava:                26.05.2020 

             Č. A.:          0156/SPR/A/20-1.8 

             Č. J.:                   7425/2020-1.8 

                     (24084/2020) 

 

Rozhodnutie 
 

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva a integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, Bratislava, IČO: 42181810 

(ďalej len „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 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 na základe vykonaného správneho konania podľa 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) udeľuje 

autorizáciu 

 

na výkon činnosti spracovania starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona 

o odpadoch spoločnosti MRC-Union, s.r.o., Horská 1311/2, 958 06 Partizánske, IČO: 

35926171, (ďalej len „MRC-Union, s.r.o.“),  Prevádzka: Adest 2, 956 36 Rybany, katastrálne 

územie Rybany, pozemky registra C, parc.č: 1637/2, 1637/7, 1637/19 

 

Osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť: 

Mgr. Marián Cicák, Horská 1311/2, 958 06 Partizánske  

 

Autorizácia sa udeľuje do: 25.05.2025 

 

Činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia: 

              Autorizácia sa udeľuje na spracovateľskú činnosť – spracovanie starých vozidiel, 

definovaných   v   §  60  ods.  6   zákona   o   odpadoch,   uvedených   vo  vyhláške   Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky  č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom a názvom odpadu: 

-16 01 04 Staré vozidlá, 

-16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce, 

ktoré vznikli z vozidiel kategórií vozidiel M1, N1, ako aj trojkolesových motorových vozidiel 

okrem motorových trojkoliek podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky             
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č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových 

vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických 

jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov a ktoré sa zároveň stali 

odpadom. Za spracovanie je považovaná akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré 

vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel; odstránenie znečistenia, rozobratie, 

rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo príprava na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho 

zariadenia, vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia 

starých vozidiel alebo ich častí. 

 

Dátumom začatia vykonávania autorizovanej činnosti je deň nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

 

Spôsoby a postupy vykonávania autorizovanej činnosti: 

             Autorizovanú spracovateľskú činnosť spracovania starých vozidiel v spoločnosti 

MRC- Union, s.r.o. bude vykonávať zaškolený personál,  vrátane odborne spôsobilej osoby na 

predmetnú autorizovanú spracovateľskú činnosť. Externe bude zabezpečované  poradenstvo       

v odpadovom hospodárstve, poradenstvo pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci                           

a poradenstvo pre požiarnu prevenciu.  

             Technologický postup spracovanie starých vozidiel prebieha vo viacerých krokoch:  

prebratie starého vozidla do zariadenia; jeho umiestnenie v sklade starých vozidiel; presun 

starého vozidla do haly na vysušenie, demontáž a spracovanie karosérie; rozdelenie starých 

vozidiel na náhradné diely, druhotné suroviny, odpadové pneumatiky, nebezpečné odpady.                  

             Čistenie častí a súčiastok zo starých vozidiel, ktoré boli v styku s prevádzkovými 

kvapalinami bude vykonávané na odmasťovacom stole. 

             Zisťovanie hmotnosti starých vozidiel a  jednotlivých častí starého vozidla bude 

prebiehať na vstupnej mostovej váhe (s rozsahom váženia 400-40000kg) a váhe (s rozsahom 

váženia 10-1500kg). 

             Odvoz odpadu zo spracovania starého vozidla na zhodnotenie/zneškodnenie mimo 

spracovateľského zariadenia je zmluvne zabezpečený oprávnenými organizáciami.  

             Preberanie starého vozidla: do spracovateľského zariadenia budú preberané staré 

vozidlá od ich držiteľov. Ak pôjde o kompletné staré vozidlá, tieto budú preberané na 

spracovanie bez požadovania poplatku alebo inej služby. Staré vozidlo bude podrobené 

vizuálnej kontrole, odvážené a zaevidované. Pri evidenčných úkonov bude vykonaná previerka 

osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch 

Ministerstva vnútra SR.  

             Od držiteľa starého vozidla budú preberané tabuľky s evidenčným číslom, osvedčenie 

o evidencii časť I a časť II. Tabuľka s evidenčným  číslom vozidla bude znehodnotená jej 

prestrihnutím a následným vložením do označenej nádoby umiestnenej pri kancelárii.  

Skladované prestrihnuté tabuľky s evidenčným číslom budú expedované na zhodnotenie 

činnosťou R4 (ako neželezné kovy) oprávneným, zmluvne zabezpečeným, osobám.  

              Pri prevzatí starého vozidla, spracovateľ starého vozidla vystaví potvrdenie o prevzatí 

starého vozidla na spracovanie, pričom jeden exemplár odovzdá osobe, od ktorej staré vozidlo 

prevzal. 
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            Po prevzatí starého vozidla na spracovanie, sa orgánu policajného zboru zašlú                     

v elektronickej forme údaje o spracovaní starého vozidla a následne je mu doručené (do 30 dní) 

osvedčenie o evidencii časť I  a časť II.  Administratívne úkony súvisiace s preberaním starých 

vozidiel budú vykonávané v kancelárii. Prevzaté vozidlo bude umiestnené pomocou 

teleskopického nakladača v sklade starých vozidiel. 

            Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel. Časť 

skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel je vhodným 

spôsobom oddelená a označená. 

           Vysušovanie starých vozidiel: staré vozidlo bude zo skladu starých vozidiel presunuté 

pomocou teleskopického nakladača do haly na stojan odsávacieho zariadenia. 

          Odsávacie zariadenie prevádzkových kvapalín (odsávací systém pre vozidlá  po skončení 

životnosti typ ModuleOneStart/Modul 1 START) sa skladá z: čerpadiel na prevádzkové 

kvapaliny (benzín, motorová nafta, odpadový olej, chladiaca kvapalina do ostrekovačov, 

brzdová kvapalina); vŕtačiek nádrží; veľkého lievika na olej; vymeniteľného filtra na benzín; 

filtra na odpadový olej; spojovacích sacích hadíc. Odsávacie zariadenie je poháňané stlačeným 

vzduchom vyrobeným v kompresore. Odsávacie zariadenie je navrhnuté ako uzavretý systém.  

Pred odsávaním je nutné vybrať zo starého vozidla autobatériu. Kapacita odsávacieho 

zariadenia je 16 starých vozidiel denne. 

          Súčasťou vysušovania je aj odsatie chladiva klimatizácie - odsávacím zariadením 

chladiva klimatizácie SEDA ACR. Technologický postup pre odsávanie chladiva klimatizácie 

je popísaný v návode na použitie, ktorý tvorí súčasť technologického reglementu zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov - starých vozidiel. Po odsatí prevádzkových kvapalín, chladiva 

klimatizácie, odstránení náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia 

samonavíjacích bezpečnostných pásov vysušené staré vozidlo postupuje na demontáž do 

priestoru demontáže vysušených vozidiel. 

           Demontáž vysušených vozidiel: bude vykonaná v priestore na demontáž, pričom budú 

oddelené jednotlivé časti vozidla (odstránenie mechanických častí – motor, prevodovka, brzdy), 

odstránenie elektroinštalácie, demontáž svetlometov a koncových svietidiel, odstránenie 

sklenených a plastových častí, gumových tesnení, náprav, demontáž kolies, sťahovanie 

pneumatík.  Sedadlá sa rozdelia na kovové časti, penové časti a textílie. Na polohovanie  starého 

vozidla počas demontáže bude slúžiť dvojstĺpový zdvihák; na demontáž bude využívané ručné 

náradie, vyrezávačka predných skiel starých vozidiel a vyzúvačka kolies/pneumatík. 

          Spracovávanie/úprava karosérií: je posledným krokom spracovania starých vozidiel, 

pričom budú rezané/strihané časti karosérií. Táto činnosť bude vykonávaná ručným náradím      

v priestore na spracúvanie/úpravu karosérií. 

          Kvalitatívne triedenie časti starých vozidiel: v priestore na triedenie častí starých vozidiel 

budú časti a súčiastky podľa zistenej kvality  triedené na náhradné diely  (znečistené, 

neznečistené), druhotné suroviny (znečistené, neznečistené), pneumatiky (odpadové, určené na 

opätovné použitie), ostatné odpady a nebezpečné odpady. Časti a súčiastky vyhovujúce 

veľkosti, ktoré boli v styku s prevádzkovými kvapalinami budú presunuté do prístavku, kde 

bude prebiehať čistenie na odmasťovacom stole. Následne budú časti a súčiastky vážené na 

váhe, zaevidované a prevážané do príslušných skladov. Kvalitatívne triedenie bude prebiehať 

podľa legislatívnych požiadaviek na demontované časti starých vozidiel tak, aby tieto nemohli 

ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; inak nesmú byť určené na opätovné použitie. 
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              Odvoz odpadov zo zariadenia na spracovanie starých vozidiel budú vykonávať 

zmluvne zabezpečené oprávnené osoby. 

              V prevádzke spoločnosti MRC-Union, s.r.o. budú staré vozidlá zhodnocované 

činnosťou: 

R12 úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11  

R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného 

uloženia pred zberom na mieste vzniku).  

 

Odôvodnenie 

  

Spoločnosť MRC-Union, s.r.o požiadala listom zo dňa 23.04.2020, doručeným na 

ministerstvo dňa 27.04.2020 o udelenie autorizácie na činnosť spracovania starých vozidiel 

v zmysle ustanovenia § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch.      

            Ministerstvo po preskúmaní predloženej žiadosti zistilo, že žiadosť obsahovala všetky 

náležitosti a že Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

v rámci správneho konania pri udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov – starých vozidiel v prevádzke na adrese Adest č.2 pre spoločnosť MRC-Union, s.r.o.,  

vykonal dňa 25.02.2020 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, kde bolo konštatované, že 

zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v § 22 a § 23 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k času a rozsahu vykonaného ústneho pojednávania 

s miestnym zisťovaním Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti                  

o životné prostredie, ministerstvo v súlade s požiadavkou hospodárnosti a zbytočného 

nezaťažovania účastníka konania podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku nevykonalo v tomto 

prípade ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku.   

 Ministerstvo, na základe predloženej žiadosti, priloženej dokumentácie a predmetného 

ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním konštatovalo, že prevádzka spĺňa požiadavky na 

technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti nakladania so starými 

vozidlami. 

  Ministerstvo udeľuje podľa § 89 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o odpadoch 

spoločnosti MRC-Union, s.r.o autorizáciu na 5 rokov, z dôvodu kompletnej dokumentácie 

priloženej k žiadosti o udelenie autorizácie a vyhovuje tak spoločnosti MRC-Union, s.r.o 

v plnom rozsahu v zmysle času, na ktorý požiadala  o  udelenie  autorizácie   v  žiadosti   podľa  

§  42 ods. 3 písm. d)  vyhlášky  MŽP SR č. 371 /2015 Z. z., ktorou sa  vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch. 

              Ministerstvo listom č. 22746/2020 zo dňa 15.05.2020 zaslalo spoločnosti MRC-Union, 

s.r.o v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred 

jeho vydaním a výzvu na vyjadrenie sa k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnutiu ich 

doplnenie pred vydaním rozhodnutia. Spoločnosť MRC-Union, s.r.o. vyjadrila svoj súhlas 

s podkladmi rozhodnutia a nenavrhla ich doplnenie vo svojom vyjadrení k podkladom 

rozhodnutia, ktoré je evidované pod č.: 23649/2020 zo dňa 20.05.2020 a doručené dňa 

20.05.2020.   
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            Podkladom pre vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých 

vozidiel spoločnosti MRC-Union, s.r.o bolo nasledovné: 

 

- Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť spracovanie starých vozidiel 

zaevidovaná pod č.: 19542/2020 zo dňa 23.04.2020, doručená dňa 27.04.2020,   

- Oznámenie o začatí konania  č.: 20877/2020 zo dňa 05.05.2020,   

- uhradený správny poplatok vo výške 20 eur, 

- Odborný posudok k udeleniu autorizácie na spracovateľskú činnosť spracovanie starých 

vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 79/2015 Z.z. pre spoločnosť MRC-Union, 

s.r.o. vypracovaný Ing. Janou Hargitayovou č. osvedčenia: 06/2016/P-3.3 v apríli 2020,  

- Výpis z registra trestov osoby Zdena Cicáková zo dňa 05.05.2020, kód RT: 

AI5MBEVIHJ34D, 

- Výpis z registra trestov osoby Marián Cicák zo dňa 05.05.2020, kód RT: 

AI5MBEVMUG3QC, 

- Výpis z registra trestov osoby Marian Cicák zo dňa 06.05.2020, kód RT: AS5MBFQAFIAA, 

- Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb zo dňa 05.05.2020 kód RT: 

AI5MBEQLOF80, 

- Mandátna  zmluva s odborne spôsobilou osobou zo dňa 10.02.2020, 

- kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť č.: 

07/17/O-1.8 zo dňa 19.12.2017, 

- kópia Záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 5876/2017-

1.7/bj zo dňa 21.12.2017,  

- kópia Rozhodnutia č.j.: OUŽP/2007/03064-014 zo dňa 08.11.2007 o neposudzovaní 

navrhovanej činnosti „Zber druhotných surovín a starých vozidiel“,   

- systém zmluvných vzťahov – dokladovaný zmluvami na zabezpečenie následného spôsobu 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 

- kópia Rozhodnutia Č.j.: OU-TN-OSZP2-2018/030009-002 JAN zo dňa 22.10.2018 o udelení 

súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov, 

- kópia Rozhodnutia č.: OU-BN-OSZP-2020/002188-002 zo dňa 24.03.2020 o udelení súhlasu 

podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov           

u pôvodcu odpadov, 

- kópia Rozhodnutia č.: OU-BN-OSZP-2020/002182-004 zo dňa 24.03.2020 o udelení súhlasu 

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov, 

- kópia Rozhodnutia č.: OU-BN-OSZP-2020/002186-002 zo dňa 24.03.2020 o udelení súhlasu 

podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia 

na zhodnocovanie odpadov, 

- kópia Rozhodnutia Č.j.: OU-BN-OSZP-2018/006957-002 zo dňa 19.10.2018 o udelení 

súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov, 

- Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa                      

k podkladom rozhodnutia v správnom konaní vydané pod č.: 22746/2020 zo dňa 15.05.2020, 

- Vyjadrenie k podkladom rozhodnutia evidované pod č.: 23649/2020 poslané dňa 20.05.2020, 

doručené ministerstvu dňa 20.05.2020. 
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   Platnosť autorizácie na spracovanie starých vozidiel je podmienená platnosťou 

súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.  

  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, Nám. 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: 

MRC-Union, s.r.o., Horská 1311/2, 958 06 Partizánske 

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 

77, 957 01 Bánovce nad Bebravou  

SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava 

 

 

 

 


