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Bratislava:               20.04.2021 

Č. A.:         0179/SPR/A/21-6.5 

Č. J.:                  7314/2021-6.5   

                           (20682/2021) 

 

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 EKOL – recyklačné systémy, 

s.r.o., Košická 36, 080 01, Prešov,  IČO: 36507440, (ďalej len „EKOL“). 

Prevádzka: Košická 36, 080 01, Prešov. 

 

Osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť: 

Ľuboš Červenický, Pod Kalváriou 1509/341, 080 01, Prešov 

 

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 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 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje – N  

-13 01 11 syntetické hydraulické oleje – N  
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-13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje – N  

-13 01 13 iné hydraulické 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 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody – N  

-13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta – N  

-14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel – N  

 

Odpadové oleje sú spracovávané činnosťou: 

 

-R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 

-R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného 

uloženia pred zberom na mieste vzniku)e) 

 

Doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje: 31.04.2026 

 

Dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti: 04.05.2021  

 

Spôsoby a postupy vykonávania autorizovanej činnosti: 

 

 Zber a preprava odpadových olejov odovzdaných ich pôvodcami spoločnosti EKOL 

bude zabezpečená cisternami, spĺňajúcimi ADR. Manipulácia s odpadmi v IBC kontajneroch 

a sudoch je zabezpečená pomocou čerpadiel, ručnými manipulačnými vozíkmi a motorovým 

vozidlom VZV Still 1,6 t.  

 Odpadové oleje sa na príjme odvážia na mostovej váhe TENZONA a následne sa 

vykoná zaevidovanie odpadu, stanoví sa obsah vody a mechanických nečistôt. Oleje sa 

roztriedia podľa pôvodu, druhu, stupňa opotrebovania a znečistenia na odpady vhodné na 

zhodnotenie, zregenerovanie prečistením pre použitie pôvodné, alebo podobné ako pôvodné 

a na zhodnotenie pre iné využitie, ako bolo pôvodné.  

Odpadové oleje sa prečisťujú pomocou súboru strojných zariadení (lamelové olejové 

čerpadlá ROVER, zubové čerpadlá SIGMA, filtračné sitá, filtračné jednotky HYDAC, 

odstredivé separačné zariadenia Alfa-Laval, Mitsubishi) zapojených v sérii alebo paralelne 

zoradených v závislosti od analyzovaného zloženia odpadového oleja na vstupe a od 

požadovaných parametrov vyčisteného oleja na výstupe zo zariadenia.  

Odpadový olej sa postupne dávkuje do spracovateľskej nádrže, ku ktorej je pripojený 

separačný zdroj bypass alebo prietokom z nádrže do nádrže (podľa charakteru a stupňa 
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kontaminácie). Cirkuláciou odpadového oleja cez sústavu filtrov a odstredivý separátor sa olej 

zregeneruje odstránením nežiadúcich kontaminantov na požadovaný stupeň čistoty podľa 

určenia na ďalšie využitie. Týmto spôsobom je možné zregenerovať iba vybrané druhy 

odpadových olejov. 

Ostatné odpadové oleje a zmesi olejov, z ktorých nie je možné pripraviť regenerát pre 

opakované alebo podobné použitie, sú po prečistení a úprave parametrov ponúknuté na iné 

využitie, napr. na menej náročné podmienky mazania alebo pre energetické využitie.  

Zregenerovaný olej alebo prečistená zmes olejov sa plní do príslušných označených 

nádob a po kontrole a prípadnej úprave vybraných technických parametrov je pripravený na 

expedovanie k odberateľom. Dosiahnutá čistota sa priebežne vyhodnocuje v prevádzkovom 

laboratóriu a po dosiahnutí požadovanej triedy čistoty sa proces ukončí. 

Prečistený olej sa plní do čistých certifikovaných kontajnerov a sudov, označí sa 

príslušnou etiketou Regenol HM/46 a priamo sa expeduje k odberateľovi, prípadne sa uloží 

v príslušnom sklade.  

Odpadové oleje, z ktorých nie je možné vyrobiť regenerát pre opätovné použitie, sú po 

úprave parametrov označené ako olejový regenerát s názvom Regenol 40/EN pre energetické 

využitie.  

 Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú zo spracovateľskej činnosti sú odovzdávané 

oprávnenej organizácii na zhodnotenie alebo zneškodnenie.  

 

Odôvodnenie 

 

 Spoločnosť EKOL listom zo dňa 02.03.2021, doručeným na ministerstvo dňa 

05.03.2021, 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 EKOL začalo dňa 05.03.2021 

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 prílohy podľa § 42 ods. 4  písm. e) 

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. 12938/2021 zo dňa 08.03.2021 a zároveň vyzvalo spoločnosť EKOL na 

doplnenie podania do 60 dní. 

 Spoločnosť EKOL elektronickým podaním dňa 13.04.2021, doručeným na ministerstvo 

dňa 13.04.2021 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 EKOL spĺňa technické, materiálne a personálne predpoklady 

na zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti. Ministerstvo sa rozhodlo nenariadiť ústne 
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pojednávanie podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku spojené s miestnou ohliadkou 

spracovateľského zariadenia na činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových 

olejov v spoločnosti EKOL 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 EKOL autorizáciu na 5 rokov, z dôvodu predloženia všetkých potrebných 

náležitostí vo veci žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť zhodnocovania alebo 

zneškodňovania odpadových olejov a vyhovuje tak spoločnosti EKOL 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 EKOL má v súčasnosti ešte stále platnú autorizáciu 

na činnosť zhodnocovania odpadových olejov č. 199/A/11-3.3 zo dňa 02.05.2011 v znení 

neskorších rozhodnutí, s platnosťou do 03.05.2021, ministerstvo sa rozhodlo udeliť novú 

autorizáciu na činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových olejov počnúc dňom 

04.05.2021, v súlade so žiadosťou spoločnosti EKOL.  

Ministerstvo listom č. 19637/2021 zo dňa 14.04.2021 zaslalo spoločnosti EKOL 

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

v ktorom vyzvalo spoločnosť EKOL, 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 EKOL sa k uvedenej výzve nevyjadrila.    

 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie na činnosť zhodnocovania 

alebo zneškodňovania odpadových olejov bolo nasledovné: 

 

- Žiadosť o udelenie autorizácia podľa § 89 ods. 1 písm. a) 2. bod zákona o odpadoch zo 

dňa 02.03.2021, doručená na ministerstvo dňa 05.03.2021, 

- Potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20 eur, 

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu č. 07/12/O-3.3 pre Ľuboša 

Červenického zo dňa 17.12.2012, 

- Zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti č. 07/12/O-3.3 pre Ľuboša Červenického, 

evidovaná pod záznamovým č. 13178/2021 (7396/2021-6.5) zo dňa 09.03.2021, 

- Zmluva o poskytovaní služieb odborne spôsobilej osoby č. 01/03/2021 zo dňa 

01.03.2021, 

- Záverečné stanovisko č. 3310/09 – 3.4/ml z procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie zo dňa 08.07.2009, 

- Odborný posudok zo dňa 02.03.2021, 

- Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov pre 

spoločnosť EKOL – recyklačné systémy, s.r.o. zo dňa 08.03.2021, 

- Výpis z registra trestov pre Ľuboša Červenického zo dňa 12.02.2021, 

- Výpis z registra trestov pre Petra Červenického zo dňa 12.02.2021, 

- Výpis z registra trestov pre Petra Červenického zo dňa 12.02.2021, 

- Výpis z registra trestov pre spoločnosť EKOL – recyklačné systémy, s.r.o. zo dňa 

08.03.2021, 



Strana 5 z 5  rozhodnutia č. 20682/2021 zo dňa 20.04.2021 

 

 

 

- Rozhodnutie o prerušení správneho konania č. 12938/2021 (7314/2021-6.5) zo dňa 

08.03.2021, 

- Výzva na doplnenie žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť zhodnocovania alebo 

zneškodňovania odpadových olejov č. 12938/2021 (7314/2021-6.5) zo dňa 08.03.2021, 

- Rozhodnutie okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie                  

č. OU-PO-OSZP3-2021/009710-003 zo dňa 01.04.2021, ktorým sa udeľuje 1. súhlas 

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

zhodnocovanie odpadov činnosťou R9 a R13, vrátane prepravy odpadov, 2. súhlas  na 

vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9 

a R13 podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, 

- Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia zo dňa 14.04.2021.  

 

 Spoločnosť EKOL 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 č. 162 písm. 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 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,       

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: 

EKOL – recyklačné systémy, s.r.o., Košická 36, 080 01, Prešov 

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92, 

Prešov 

SIŽP-ÚIOH, Grösslingová 5, P.O. Box 81295, Bratislava 

 


