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Vec
POTVRDENIE O REGISTRÁCII
Registračné číslo: 62/BA/2020
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia príslušný podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108 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 o odpadoch“)
potvrdzuje,
že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch na základe
písomného oznámenia zo dňa 06. 08. 2020
registráciu
Obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby:
SLOVbiz s. r. o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO):
IČO: 479 021 24
Meno a priezvisko osoby, ktorá za právnickú osobu koná a jej funkcia (štatutárny orgán).
Matej Kubalák, Drotárska cesta 1892/45, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto - konateľ
Martina Molnárová, Na hlinách 7485/53, 917 01 Trnava - konateľ.
Telef. kontakt a e-mail adresa + adresa webového sídla:
+421 949 403 602, molnarova@slovbiz.sk.
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Činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať, a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti:
činnosť podľa § 98 ods. 1. zákona o odpadoch - zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov.
činnosť podľa § 98 ods. 2. zákona o odpadoch - konanie vo funkcii obchodníka a sprostredkovateľa.
činnosť podľa § 98 ods. 4. zákona o odpadoch - dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu pre
vlastnú potrebu.
Predmetom registrácie sú odpady“:
Kategórie „N“ – nebezpečné odpady s vylúčením odpadov, ktorých číslo druhu odpadu končí dvojčíslom 99,
zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov.
- Firma SLOVbiz s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri pod č. Oddiel Sro, Vložka číslo: 102220/B s činnosťou
podnikania v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
- Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. (1) alebo autorizácia podľa
§ 89 ods. (1) zákona o odpadoch.
- Registrovaná osoba podľa § 98 zákona o odpadoch je povinná svoju činnosť vykonávať v súlade s platnými
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, povinnosti držiteľa odpadov upravuje ustanovenie § 14 zákona o
odpadoch.
- Registrovaná osoba môže odpad v súlade s § 14 písm. e) zákona o odpadoch len osobe oprávnenej nakladať s
odpadmi podľa citovaného zákona, ktorá svoju oprávnenosť preukáže právoplatným súhlasom podľa § 97 ods. 1
zákona o odpadoch.

JUDr. Elena Jaďuďová
poverená vykonávaním funkcie
vedúceho odboru starostlivosti o životné
prostredie Okresného úradu Bratislava
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