odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Č. j. OU-PE-OSZP-2018/000960
Vybavuje: Ing. Mišutová

Partizánske 25.05.2018

Potvrdenie o registrácii
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e)
zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR 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 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) potvrdzuje, že na základe žiadosti zo dňa 16.05.2018
vykonal registráciu
pre právnickú osobu:
obchodné meno
sídlo
IČO
štatutárny orgán

:
:
:
:

BORIA EKOS s. r. o.
Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce
36 300 225
Ing. Slavomír Faško, Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá
Ing. Juraj Jakeš, L. ovomeského 2695/1, 911 08 Trenčín
registračné číslo : OU-PE-OSZP-2018/000960
dátum registrácie : 25.05.2018
I.

Na činnosť podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a to na zber odpadov.

II. Na činnosť podľa § 98 ods. 2 zákona o odpadoch a to na obchodníka a sprostredkovateľa.
III. Na činnosť podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch a to na prepravu odpadov pre vlastnú
potrebu a cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu tovaru.
Registrácia sa týka odpadov kategórie ostatné odpady a nebezpečné odpady, zaradené
podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov.
Táto registrácia nenahrádza rozhodnutia a vyjadrenia, ktoré vydávajú orgány štátnej správy
podľa osobitných právnych predpisov.
Týmto potvrdením o registrácii sa ruší potvrdenie o registrácii vydané Okresným úradom
Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske č. j.
OÚ-PE-OSZP/2016/000365-002 zo dňa 02.03.2016.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru
Doručí sa:
BORINA EKOS s. r. o., Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce
a vedomie:
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

