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                       Bratislava:          18.05.2022 

Č. J.:            8304/2022-10.1 

28496/2022

                       

  

Rozhodnutie 
 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor 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 (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“) 

 

mení 

 

podľa § 93 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch rozhodnutie o udelení autorizácie                     

č. 182/A/09-3.3 zo dňa 13.03.2009, v znení  rozhodnutia č. 15830/2012 zo dňa 16.03.2012, 

rozhodnutia č. 1804/2013 zo dňa 14.01.2013, rozhodnutia č. 45155/2013 zo dňa 03.09.2013, 

rozhodnutia č. 57606/2016 zo dňa 20.01.2017 a rozhodnutia č. 52292/2018 zo dňa 

28.09.2018, spoločnosti P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04, Bratislava, IČO: 35809787 (ďalej 

len „P + K“), vo veci žiadosti o zmenu autorizácie na činnosť spracovania starých vozidiel zo 

dňa 29.04.2022, doručenej na ministerstvo dňa 05.05.2022  

 

a to nasledovne 

 

v časti 

 

Osobné údaje odborne spôsobilej osoby: 

vypúšťa sa text: 

Emil Peško, Cerovská 51, 900 81, Šenkvice. 

 

a nahrádza sa textom: 

Ing. Michaela Pešková, Záhradná 13, 900 81, Šenkvice.  

 

Táto zmena tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 182/A/09-3.3 zo dňa 13.03.2009 
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o udelení autorizácie na činnosť spracovania starých vozidiel v znení neskorších zmien.  

 

Odôvodnenie 

 

Spoločnosť P + K požiadala listom zo dňa 29.04.2022, doručeným na ministerstvo dňa 

05.05.2022 o zmenu výrokovej časti rozhodnutia č. 182/A/09-3.3 zo dňa 13.03.2009 o udelení 

autorizácie na činnosť spracovania starých vozidiel v znení neskorších zmien podľa                

§ 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch. Spoločnosť P + K podľa § 93 ods. 1 zákona 

o odpadoch v žiadosti oznámila zmenu odborne spôsobilej osoby.     

Spoločnosť P + K listom zo dňa 09.05.2022, doručeným na ministerstvo dňa 

09.05.2022 doplnila svoje podanie, v ktorom oznámila zmenu adresy jedného z konateľov 

spoločnosti.    

Ministerstvo po preskúmaní žiadosti zistilo, že žiadosť bola úplná a preto vyhovelo 

spoločnosti P + K vo veci zmeny odborne spôsobilej osoby.  

Ministerstvo v súlade s platným znením § 91 ods. 4 zákona o odpadoch aplikovalo 

zákonný rozsah rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej 

osoby, na základe čoho nevykonalo zmenu výrokovej časti rozhodnutia týkajúcu sa osobných 

údajov štatutárneho zástupcu spoločnosti. 

Ministerstvo spoločnosti P + K zaslalo listom č. 26728/2022 zo dňa 10.05.2022 

oboznámenie s podkladmi rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, 

v ktorom vyzvalo spoločnosť P + K, 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 P + K sa nevyjadrila.   

            Podkladom pre zmenu rozhodnutia o udelení autorizácie na činnosť spracovania 

starých vozidiel spoločnosti P + K bolo nasledovné:  

 

- Žiadosť o zmenu odborne spôsobilej osoby  na autorizáciu č. 182/A/09-3.3 zo dňa 

29.04.2022, doručená na ministerstvo dňa 05.05.2022, 

- Potvrdenie o zamestnaní pre Ing. Michaelu Pešková zo dňa 29.04.2022, 

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 09/21/O-10.1 zo dňa 20.12.2021 pre              

Ing. Michaelu Peškovú, 

- Doplnenie žiadosti o zmenu odborne spôsobilej osoby na autorizáciu č. 182/A/09-3.3 

zo dňa 09.05.2022, doručené na ministerstvo dňa 09.05.2022, 

- Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia č. 26367/2022 zo dňa 05.05.2022. 

 

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, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku 
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po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04, Bratislava 

 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 

01, Pezinok 

2. SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, 811 09, Bratislava 

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD. 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 

odboru odpadového hospodárstva 

 


