
Usmernenie pre Obvodné úrady životného prostredia k problematike 
starých vozidiel 

 
 

Základné pojmy v usmernení 
 
Vozidlom na účely zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je motorové vozidlo 
(nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus) kategórie M1 (vozidlá 
projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem 
sedadla pre vodiča) alebo N1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s 
najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg), ako aj trojkolesové 
motorové vozidlo.   
 
Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo 
má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. 
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní 
na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z 
hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne 
chránenej časti prírody a krajiny. 
 
Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo 
nachádza. 
 
Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré 
vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, 
rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo 
šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo 
zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí. 
 
Spracovateľom starých vozidiel je právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - 
podnikateľ, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie starých vozidiel. 
 
Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia 
ako motorového vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí určí obvodný úrad 
životného prostredia. 
 
Výrobným štítkom výrobcu je identifikačný štítok vozidla, ktorý obsahuje kódové, číselné a 
písmenové identifikačné označenie vozidla VIN, údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti 
vozidla, najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy, ak ide o ťažné vozidlo, 
údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na jednotlivé nápravy, najväčšej 
prípustnej hmotnosti nebrzdeného prípojného vozidla, číslo osvedčenia o typovom schválení 
alebo číslo osvedčenia o typovom schválení ES, alebo číslo rozhodnutia o schválení 
jednotlivo vyrobeného vozidla. 
 
Identifikačným číslom vozidla VIN je kombinácia znakov na identifikáciu pridelená vozidlu 
výrobcom. 
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Poznámka:  
Vysvetlenie základných pojmov v usmernení zodpovedá ich definícii v zákone o odpadoch a  
zákone č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

Usmernenie k § 51 zákona o odpadoch 
 

Pokiaľ si držiteľ starého vozidla neprevzal staré vozidlo z určeného parkoviska do dvoch 
mesiacov od upovedomenia o jeho odovzdaní na takéto parkovisko, obvodný úrad životného 
prostredia začne konanie podľa § 51 ods. 5 zákona o odpadoch.  

V konaní a rozhodovaní o starom vozidle podľa § 51 ods. 5 zákona o odpadoch postupuje 
obvodný úrad životného prostredia (ďalej len „správny orgán“) nasledovne: 

1. Oboznámi sa s priloženou fotodokumentáciou alebo uskutoční miestnu ohliadku 
starého vozidla a súčasne posúdi technický stav starého vozidla a  prítomnosť 
všetkých jednoznačných identifikačných znakov, ktorými sú:  

 evidenčné číslo vozidla (štátna poznávacia značka), 
 výrobný štítok, 
 identifikačné číslo vozidla (VIN). 

2. Ak sa preukáže dobrý technický stav starého vozidla a prítomnosť všetkých  
jednoznačných identifikačných znakov, správny orgán  vyzve príslušný krajský úrad 
ako budúceho správcu takéhoto vozidla, aby vyjadril svoj záujem na jeho budúcej 
správe. Po doručení takéhoto vyjadrenia správny orgán vydá rozhodnutie o tom, že 
vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát (vzor v prílohe č. 1).  

3. Ak sa nepreukáže dobrý technický stav starého vozidla alebo  prítomnosť všetkých 
jednoznačných identifikačných znakov alebo ak príslušný krajský úrad nevyjadril svoj  
záujem na jeho budúcej správe v primeranej lehote po doručení výzvy správneho 
orgánu, správny orgán vydá rozhodnutie o tom, že staré vozidlo je odpadom (vzor 
v prílohe č. 2). 

Poznámka: 
Dispozičné právo oprávneného držiteľa starého vozidla k takémuto vozidlu pretrváva aj 
po jeho odovzdaní na určené parkovisko, a to až do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o pripadnutí starého vozidla do vlastníctva štátu príp. rozhodnutia o vyhlásení 
starého vozidla za odpad. Prevzatie starého vozidla z určeného parkoviska týmto 
subjektom do uvedeného dňa sa považuje za odpadnutie dôvodu konania v zmysle § 30 
ods. 1 písm. h) správneho poriadku v platnom znení a  vedie  k  zastaveniu  konania   
podľa § 51 ods. 5 zákona o odpadoch.  
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Usmernenie k § 53 zákona o odpadoch 
 

Pokiaľ nie je známy oprávnený držiteľ starého vozidla odovzdaného na určené parkovisko 
do jedného roka od jeho odovzdania, pretože sa k držbe vozidla neprihlásil alebo ho 
nebolo možné zistiť, lebo staré vozidlo nemá žiadny jednoznačný identifikačný znak  a 
správny orgán nedostal žiadnu informáciu o držiteľovi starého vozidla v zmysle  § 53 ods. 
5 zákona o odpadoch, považuje sa staré vozidlo za opustenú vec a pripadá do vlastníctva 
štátu.  

Príslušný krajský úrad (krajský úrad, v ktorého obvode sa takéto staré vozidlo nachádza) 
ako správca takéhoto majetku štátu  resp. jeho štatutárny orgán má možnosť rozhodnúť 
o neupotrebiteľnosti a likvidácii takéhoto majetku štátu (§ 14 ods. 3 zákona č. 278/1993 
Z.z. o správe majetku štátu) a prekvalifikovať tak staré vozidlo na odpad v zmysle 
definície uvedenej v § 2 ods. 1 zákona o odpadoch. 
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VZOR  
 

Obvodný úrad životného prostredia v .................. 
 
 

Číslo:         V................,dňa.............. 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

Obvodný úrad životného prostredia v ..................., ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 2, 
§ 5 ods. 1 a 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 71 písm. i) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“), na základe správneho konania vykonaného podľa § 74 ods. 1 zákona o 
odpadoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov  

rozhodol 
 

v súlade s ustanovením § 51 ods. 5 zákona o odpadoch, že staré vozidlo  [identifikované 
prostredníctvom druhu a  továrenskej značky vozidla a  nasledujúcich jednoznačných 
identifikačných  znakov, ak sú známe - evidenčného čísla vozidla (štátna poznávacia značka), 
výrobného štítku a identifikačného čísla vozidla (VIN - výrobné číslo podvozku/karosérie)]  
sa dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stáva odpadom. 
 

Odôvodnenie 
 

Staré vozidlo bolo dňa ...............  v zmysle § 51 ods. 4 zákona o odpadoch odovzdané na 
určené parkovisko v .................  Držiteľ starého vozidla si neprevzal staré vozidlo z určeného 
parkoviska do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomného upovedomenia o odovzdaní 
starého vozidla na určené parkovisko, ktorým bol zároveň oboznámený s dôsledkami 
nečinnosti podľa § 51 ods. 6 zákona o odpadoch.  

Na základe uvedených skutočností Obvodný úrad životného prostredia v ............... 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a 54 správneho poriadku podať odvolanie 

na Krajský úrad životného prostredia  v ................ prostredníctvom Obvodného úradu 
životného prostredia v .................... do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom v zmysle § 70 správneho poriadku. 
 
 
 

............................................ 
                                                                                                             podpis prednostu  
                                                                                                               ObÚ ŽP v........... 

Doručuje sa:  1. obec alebo správca cesty, 
                      2. držiteľ starého vozidla. 
Na vedomie:  1. Slovenská inšpekcia životného prostredia 
                       2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
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VZOR  
 

Obvodný úrad životného prostredia v .................. 
 
 

Číslo:         V................,dňa.............. 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

Obvodný úrad životného prostredia v ..................., ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 2, 
§ 5 ods. 1 a 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 71 písm. i) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“), na základe správneho konania vykonaného podľa § 74 ods. 1 zákona o 
odpadoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov  

rozhodol 
 

v súlade s ustanovením § 51 ods. 5 zákona o odpadoch, že vlastníctvo k starému vozidlu  
[identifikovanému prostredníctvom druhu a  továrenskej značky vozidla a všetkých 
nasledujúcich jednoznačných identifikačných  znakov - evidenčného čísla vozidla (štátna 
poznávacia značka), výrobného štítku a identifikačného čísla vozidla (VIN - výrobné číslo 
podvozku/karosérie)] dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nadobúda štát. 
 

Odôvodnenie 
 

Staré vozidlo bolo dňa ...............  v zmysle § 51 ods. 4 zákona o odpadoch odovzdané na 
určené parkovisko v .................  Držiteľ starého vozidla si neprevzal staré vozidlo z určeného 
parkoviska do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomného upovedomenia o odovzdaní 
starého vozidla na určené parkovisko, ktorým bol zároveň oboznámený s dôsledkami 
nečinnosti podľa § 51 ods. 6 zákona o odpadoch.  

Na základe uvedených skutočností Obvodný úrad životného prostredia v ............... 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a 54 správneho poriadku podať odvolanie 

na Krajský úrad životného prostredia  v ................ prostredníctvom Obvodného úradu 
životného prostredia v .................... do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom v zmysle § 70 správneho poriadku. 
 
 
 

............................................ 
                                                                                                             podpis prednostu  
                                                                                                               ObÚ ŽP v........... 

Doručuje sa:  1. obec alebo správca cesty, 
                      2. držiteľ starého vozidla. 
Na vedomie:  1. Slovenská inšpekcia životného prostredia 
                       2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
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