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Vec
Vydanie potvrdenia o registrácií podľa § 98 zákona o odpadoch – zmena registrovaných údajov

Dňa 22.10.2021 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova
36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom postúpil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len ,,OU Trenčín“), ako miestne a vecne
príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve žiadosť o vydanie potvrdenia o registrácií podľa §
98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zákon o odpadoch“) od spoločnosti ISG | DRS, spol. s r.o., Gen. Goliana 1545/27, 911 01 Trenčín, IČO:
31448933 (ďalej len ,,ISG | DRS, spol. s r. o., Trenčín“). OU Trenčín postúpenú žiadosť prijal dňa 22.10.2021.
Kontrolou v zozname registrovaných osôb OU Trenčín zistil, že dňa 15.07.2021 vydal spoločnosti ISG | DRS, spol.
s r. o., Trenčín potvrdenie o registrácií č.: ZOSDV/OUTN-OSZP3-028/2021/SLI podľa § 98 zákona o odpadoch s
dátum začatia vykonávania činnosti dňa 10. 06. 2021.

OU Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle §1 a § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch potvrdzuje, že na základe vyššie uvedeného
vykonal z vlastného podnetu

zmenu registrovaných údajov

podľa § 98 ods. 8 zákona o odpadoch pre registrovanú osobu ISG | DRS, spol. s r. o., Trenčín, vedenú v zozname
registrovaných osôb pod registračným číslom: ZOSDV/OUTN-OSZP3-028/2021/SLI.

Zmena registrovaných údajov spočíva v rozšírení zoznamu odpadov, ktoré sú predmetom registrácie.

Zoznam odpadov (ktoré sú predmetom registrácie) sa dopĺňa o nasledovné druhy odpadov, kategórie ,,N“ –
nebezpečné odpady, uvedené v prílohe č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov:

Katalógové číslo odpadu - Názov odpadu
• 09 01 01 – roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov
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• 09 01 04 – roztoky ustaľovačov
• 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
• 15 02 02 - nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
• 16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
• 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
• 18 01 08 - cytotoxické a cytostatické liečivá
• 18 01 10 - amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
• 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
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