Bratislava:
24.03.2021
Č. A.:
0173/SPR/A/21-6.5
Č. J.:
7192/2021-6.5
(16263/2021)

Rozhodnutie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík, biologickej
bezpečnosti a odpadového hospodárstva, 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 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 zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových olejov podľa
§ 89 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona o odpadoch spoločnosti ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka
15, Pezinok, 902 03, IČO: 31358951, (ďalej len „ecorec“).
Prevádzka: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03
Osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť:
Bc. Valéria Dikejová, Suvorova 1264/8, 902 01, Pezinok
Činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia:
Autorizácia sa udeľuje na spracovateľskú činnosť – zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadových olejov, definovaných v § 76 ods. 1 zákona o odpadoch, uvedených
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovými číslami, názvami odpadov a kategóriami
odpadov:
-12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov – N
-12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov – N
-12 01 10 syntetické rezné oleje – N
-12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej – N
-13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje – N
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-13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje – N
-13 01 11 syntetické hydraulické oleje – N
-13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje – N
-13 01 13 iné hydraulické oleje – N
-13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje – N
-13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje – N
-13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje – N
-13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje – N
-13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje – N
-13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje – N
-13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje – N
-13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje – N
-13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje – N
-13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby – N
-13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov – N
-13 04 03 odpadové oleje z prevádzky iných lodí – N
-13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta – N
-13 07 03 iné palivá vrátane zmesí – N
-20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 – N
Odpadové oleje sú spracovávané činnosťou:
-R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.
Doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje: 11.07.2026
Dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti: 12.07.2021
Spôsoby a postupy vykonávania autorizovanej činnosti:
Zber nebezpečných odpadov (odpadové oleje, emulzie a kaly) je vykonávaný
subdodávateľsky vozidlami, zodpovedajúcimi platným predpisom o medzinárodnej preprave
nebezpečných odpadov (ADR). V prevádzke sa nachádza cestná váha určená na váženie
prijímaných a expedovaných odpadových olejov. Manipulačná plocha zberného miesta
v samotnej prevádzke je zabezpečená proti úniku ropných látok betónovou spevnenou plochou,
HDPE fóliou a asfaltom. V mieste vyprázdňovania automobilových cisterien, resp. nádrží
a sudov sú zberné kanály s roštami, vyústené do izolovanej zbernej nádrže pre prípad úniku
ropných látok pri prečerpávaní odpadových olejov. Zo zbernej nádrže je možné uniknutý
odpadový olej vrátiť do technologického procesu. Súčasťou zberného miesta je zariadenie,
ktoré umožňuje vyprázdňovanie odpadových olejov z autocisterny, železničnej cisterny
a plechových sudov. Vyprázdňovanie cisterien a sudov je spravidla vykonávané cez dvojicu
prijímacích nádrží PN1 a PN2, navzájom prepojených potrubím JS 100 s uzatváracím
elementom. Na stáčanie prijatých odpadových olejov sa používa potrubie typu DN 108 a DN
89, ktoré je uložené na konzolách a spádované smerom k nádržiam. Stáčací vývod pre
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autocisterny a stáčacie miesto pre železničné cisterny sa uzatvára pomocou medziprítrubovej
uzatváracej klapky typu CV 10-0001 E/P.
Z každej dodávky odpadových olejov do zariadenia je odobratá vzorka, ktorá je
podrobovaná fyzikálno-chemickej analýze v analytickom laboratóriu spoločnosti ecorec.
Odpady prijaté do zariadenia sú po vyhovujúcej analytickej kontrole prijaté na spracovanie.
Spracovanie spočíva vo fyzikálno-technologických operáciách, ako je filtrácia a miešanie.
Po prijatí odpadových olejov a analytických kontrolách nasleduje proces filtrovania
prostredníctvom čerpadiel M18 a M19 typu NS 32-160 U1C-W1 ALLWEILER. Vibračné
separačné sito typu VSS-1 je umiestnené na technologickej nádrži pre odpadové oleje o objeme
5,5 m3. Prefiltrovaný olej tečie do technologickej nádrže. Nečistoty vyseparované na vibračnom
site stekajú do zberného kontajnera o objeme 1 m3, ktorý je po naplnení prevážaný do skladu
nebezpečných odpadov na ďalšie spracovanie. Technologická nádrž má na sebe inštalovanú
signalizáciu hladiny v hodnotách min. a max. Odčerpávanie z usadenej nádrže je automatické.
Separačné sito je z nerezového drôtu o priemere 0,32 mm s veľkosťou otvorov 0,7 mm.
Skladovanie a ohrev je umiestnené čiastočne v stáčacej stanici a z časti v skladisku
olejov. Prefiltrovaný odpadový olej je z technologickej nádrže prečerpávaný čerpadlami M4
a M5 typu NS 32-160/132 I1C-W1 ALLWEILER s variátorom TOS Znojmo fy VA 21B
212 009 do 2 kusov oceľových skladovacích nádrží Z1 a Z4 (efektívne reálne využitie jednej
nádrže je 85 m3). Oceľové skladovacie nádrže sú vybavené elektrickým odporovým
vyhrievaním, umiestneným zvonku kónickej časti zásobníkov s potrebnou izoláciou. Ďalším
vybavením oceľových nádrží je miešacie zariadenie typu TRANSMIX 1,5-41/1,1 a odvetrávací
ventil typu EVA 98 (1 kus pre pretlak a 1 kus pre podtlak). Homogenizačné nádrže (Z5 a Z6)
2 x 8 m3 slúžia na homogenizáciu olejov, ktoré sú umiestnené v skladisku olejov.
Homogenizačné nádrže majú miešacie zariadenie a sú predradené pre nádrže Z1 a Z4.
Prepojovacie potrubie DN 108 je spádované smerom k oceľovým nádržiam.
Prečistený odpadový olej je prečerpávaný a expedovaný pomocou čerpadiel M6 a M7
typu NS 32-160/132 U1C – W1 ALLWEILER s variátorom TOS Znojmo typ VA 21B 212 009
zo skladových nádrží o objeme 85 m3. Prepojovacie potrubie DN 108 je spádované smerom
k expedičným miestam. Expedícia sa uskutočňuje železničnými cisternovými vagónmi
s objemom 61 m3. Jednorazové expedičné množstvo je na úrovni 49 – 52 ton. Expedícia je
možná aj pomocou automobilových cisterien, kde je jednorazové expedičné množstvo na
úrovni 10 – 12 ton.
V uvedenom prípade sa nejedná o materiálové využitie odpadových olejov, na základe
čoho nie je potrebný certifikát zhody s príslušnými STN. Odpadové oleje sú po úprave
energeticky zhodnocované u zmluvného partnera CRH Slovensko a.s. Rohožník
v cementárenských peciach.

Odôvodnenie
Spoločnosť ecorec listom zo dňa 13.02.2021, doručeným na ministerstvo dňa
24.02.2021, požiadala o udelenie autorizácie na činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania
odpadových olejov podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhý bod v spojení s § 105 ods. 2 písm. i) zákona
o odpadoch.
Ministerstvo na základe doručenej žiadosti od spoločnosti ecorec začalo dňa 24.02.2021

Strana 4 z 6 rozhodnutia č. 16263/2021 zo dňa 24.03.2021

správne konanie vo veci udelenia autorizácie na činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania
odpadových olejov.
Ministerstvo po preskúmaní predloženej žiadosti zistilo, že v konaní nemožno
pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 42 ods. 3
písm. c) a ods. 4 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 371/2015)
a preto neposkytovala dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie, na základe čoho
ministerstvo prerušilo správne konanie rozhodnutím č. 13423/2021 zo dňa 10.03.2021
a zároveň vyzvalo spoločnosť ecorec na doplnenie podania do 15 dní.
Spoločnosť ecorec listom zo dňa 15.03.2021, doručeným na ministerstvo dňa
17.03.2021 doplnila žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť zhodnocovania alebo
zneškodňovania odpadových olejov v stanovenej lehote.
Ministerstvo po opätovnom preskúmaní predloženej žiadosti zistilo, že žiadosť spĺňa
všetky náležitosti potrebné pre udelenie autorizácie na činnosť zhodnocovania alebo
zneškodňovania odpadových olejov podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona o odpadoch,
a zároveň zariadenie spoločnosti ecorec spĺňa technické, materiálne a personálne predpoklady
na zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti. Ministerstvo sa rozhodlo nenariadiť ústne
pojednávanie podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku spojené s miestnou ohliadkou
spracovateľského zariadenia na činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových
olejov v spoločnosti ecorec z dôvodu pretrvávania nepriaznivej situácie nadväzujúcej na trvanie
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19 podľa § 135h ods. 3 zákona o odpadoch.
Ministerstvo udeľuje podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o odpadoch
spoločnosti ecorec autorizáciu na 5 rokov, z dôvodu predloženia všetkých potrebných
náležitostí vo veci žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť spracovania elektroodpadu
a vyhovuje tak spoločnosti ecorec v plnom rozsahu v zmysle času, na ktorý požiadala
o udelenie autorizácie v žiadosti podľa § 42 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť ecorec má v súčasnosti ešte stále platnú autorizáciu
na činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových olejov č. 5/A/02-6.3 zo dňa
11.07.2002 v znení neskorších rozhodnutí, s platnosťou do 11.07.2021, ministerstvo sa
rozhodlo udeliť novú autorizáciu na činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových
olejov počnúc dňom 12.07.2021.
Ministerstvo listom č. 16102/2021 zo dňa 24.03.2021 zaslalo spoločnosti ecorec
v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámenie s podkladmi rozhodnutia,
v ktorom vyzvalo spoločnosť ecorec, aby sa v lehote do 3 dní odo dňa doručenia tejto výzvy
vyjadrila k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhla ich doplnenie.
Spoločnosť ecorec sa listom zo dňa 24.03.2021, doručeným na ministerstvo dňa 24.03.2021
vzdala práva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na činnosť zhodnocovania
alebo zneškodňovania odpadových olejov bolo nasledovné:
-

Žiadosť o udelenie autorizácie zo dňa 19.02.2021, doručená na ministerstvo dňa
24.02.2021,
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20 eur,
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-

-

-

-

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006,
ktorým sa vydáva integrované povolenie pre prevádzku ecorec Slovensko –
zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Glejovka 15, 902 03, Pezinok podľa § 8 ods.
2 písm. a) bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 3 a 8 zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, č. 6079/37/2019/Faš-30090/2019/371760105/Z19 zo dňa
21.08.2019, ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie č. 5895/OIPK1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006,
Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, č. 4501/37/2020-26098/2020/371760105/Z21-SP zo dňa
24.08.2020, ktorým sa vydáva zmena integrovaného povolenia č. 5895/OIPK1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006,
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu č. 20/12/O-3.3 pre Bc. Valériu
Dikejovú zo dňa 21.01.2013,
Potvrdenie o príjme pre Ing. Valériu Dikejovú zo dňa 18.02.2021,
Odborný posudok na zhodnocovanie alebo zneškodnenie odpadových olejov zo dňa
23.03.2017,
Odborný posudok vo veciach odpadov zo dňa 21.03.2019,
Zmluva o odovzdaní a prevzatí odpadu na energetické zhodnotenie
č. 852/2017/SK02 zo dňa 01.01.2017,
Splnomocnenie pre Ing. Valériu Dikejovú na zastupovanie splnomocniteľa zo dňa
02.01.2021,
Výpis z registra trestov pre spoločnosť ecorec zo dňa 14.01.2021,
Výpis z registra trestov pre Juraja Číža zo dňa 14.01.2021,
Výpis z registra trestov pre Hannes Puschel zo dňa 01.02.2021,
Výpis z registra trestov pre Klaus Födinger zo dňa 23.03.2021,
Rakúsky výpis z registra trestov pre Klaus Födinger zo dňa 29.01.2021,
Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť ecorec
Slovensko s.r.o.,
Rozhodnutie o prerušení správneho konania č. 13423/2021 (7192/2021-6.5) zo dňa
10.03.2021,
Výzva na odstránenie nedostatkov podania č. 13423/2021 (7192/2021-6.5) zo dňa
10.03.2021,
Doplnenie žiadosti o udelenie autorizácie zo dňa 15.03.2021, doručené na
ministerstvo dňa 17.03.2021,
Potvrdenie pracovnoprávneho vzťahu medi Ing. Valériou Dikejovou a spoločnosť
ecorec,
Záverečné stanovisko č. 3065/2007 – 3.4/hp z procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie,
Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia zo dňa 24.03.2021,
List od spoločnosti ecorec zo dňa 24.03.2021, doručený na ministerstvo dňa
24.03.2021 – Vzdanie sa práva na vyjadrenie k podkladu rozhodnutia.
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Spoločnosť ecorec preukázala bezúhonnosť v súlade s § 90 ods. 2 písm. a) zákona
o odpadoch.
Vydanie rozhodnutia o udelení 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.
Platnosť autorizácie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov je
podmienená platnosťou integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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,
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, Bratislava, a to cestou odboru environmentálnych rizík, biologickej
bezpečnosti a odpadového hospodárstva.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Henrieta Čajková
riaditeľka odboru

Doručuje sa:
ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03
Na vedomie:
Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01,
Pezinok
SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, P.O. Box 81295, Bratislava
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