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Vec
POTVRDENIE O REGISTRÁCh

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia (ďalej OÚ Nitra) ‚ ako príslušný orgán štátnej správy podia ustanovenia 5 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podia ustanovenia 5104 ods. 1 písm. d) a 5108 ods.1 písm.
c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) na základe žiadosti zo dňa 11. 11.2021

p o t v r d z u j e,

že vo veciac s a nei správy odpadového hospodárstva vykonal podia 5 98 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

registráciu

pod reg. čísiom: 14/2021

pre spoločnosť:
obchodné meno:

ElektroWaste, s. r. o.

sídlo spoločnosti:

Korytovská 20, 951 41 Lužianky

IČO:

44 296 592

na činnost‘
podía 5 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú
potrebu,

na nasledovné druhy odpadov podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kat. číslo Názov druhu odpadu

Kategória odpadu

1602 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlárfluárované uhľovodíky, HCFC, HFC
1602 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

N

1602 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*)
160214 vyradenézariadenia

mé ako uvedené v 160209 až

mé ako uvedenév 1602 09 až 1602 13

1602 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
1602 16 časti odstránené z vyradených zariadení
16 0601 olovené batérie
160605

mé batérie a akumulátory

34 batérie

0

mé ako uvedené v 1602 15

0

O
N

a

akumulátory

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia
časti*)
N
20 01 36
O

N

N

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky
01

1602 12

N

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut‘

20
O

N

mé
mé

N

ako

uvedené

v

20

ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

mé

ako uvedené v 20 01 21,

20 01 23 a 20 01 35

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

lnformatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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