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Vec
Vydanie potvrdenia o registrácií podľa § 98 zákona o odpadoch

Dňa 06.07.2021 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. OU Trenčín
postúpenú žiadosť prijal dňa 12.07.2021.

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 a podľa § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch potvrdzuje, že na základe žiadosti doručenej
dňa 24. 06. 2021 vykonal registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch pre:

Obchodné meno: ISG | DRS, spol. s r.o., Gen. Goliana 1545/27, 911 01 Trenčín
IČO: 31 448 933
Telefonický kontakt: 032/7434916
Adresa webového sídla: www.isgdent.com
Zástupca: Mgr. Oliver Pástor
E-mailová adresa: isgdent@isgdentl.com

na činnosti:

a) zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona,
b) činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona,
c) činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona,
d) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, podľa § 98 ods. 4 zákona.
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Predmetom činnosti budú odpady kategórie ,,O“(ostatné odpady), zaradené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Katalógové číslo odpadu - Názov odpadu
• 09 01 07 – fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
• 18 01 01 – ostré predmety okrem 18 01 03
• 18 01 04 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky
• 18 01 09 – liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
• 18 02 01 – ostré predmety okrem 18 02 02
• 18 02 08 - liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

Dátum začatia vykonávania činnosti:
10. 06. 2021

Upozorňujeme :
- na žiadateľa sa vzťahujú povinnosti uvedené vo vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.
- registrovaná osoba je povinná príslušnému orgánu štátnej správy v odpadového hospodárstva oznámiť každú zmenu
registrovaných údajov, ktoré uviedla v žiadosti o registráciu, do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie
príslušného orgánu oznámenú zmenu preukázať.
- pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom registrácie, je potrebné dodržiavať platnú legislatívu v odpadovom
hospodárstve.

Žiadateľovi sa prideľuje registračné číslo: ZOSDV/OUTN-OSZP3-028/2021/SLI

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


