OKRESÝ ÚRAD LEVICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná č.14, 934 03 Levice

•

•
Tekovská ekologická s.r.o.
935 33 Nový Tekov 133

•
Vaše číslo/ zo dňa:
Naše číslo:
/30.04.2018 OU-LV-OSZP-2018/005233-002/ODP

•
Vybavuje:
Ing. D. Zacharová/6355918

Levice, dňa
24.05.2018

Vec:
Potvrdenie o registrácii

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa § 104 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/ 2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ( ďalej zákon) v súlade s § 98 ods. 5 zákona o odpadoch

potvrdzuje,
že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 108 ods. 1 písm.
c/ zákona o odpadoch
registráciu
pre právnickú osobu
Obchodné meno:
Tekovská ekologická s.r.o.,
sídlo:
935 33 Nový Tekov č.133
štatutárny orgán: konateľ
Ing. Slavomír Faško
bydlisko:
916 01 Stará Turá, Sadová 3003/7
štatutárny orgán: konateľ
Ing. Štefan Králik
bydlisko:
949 01 Nitra, Výstavná 647/13
IČO:
34 131 451

Činnosť, ktorá je predmetom registrácie:
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,
e) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, podľa
§ 98 ods. 4 zákona,

Predmetom činnosti spoločnosti, sú všetky odpady kategórie „O“ a „N“ uvedené
v prílohe č.1vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v platnom znení.
Registrácia bola vykonaná na základe žiadosti spoločnosti, ktorá bola doručená na
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 30.04.2018. Doručená
žiadosť obsahuje náležitosti podľa §19 vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch, nenahrádza súhlas
podľa § 97 ods. 1 alebo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.
Činnosť spoločnosti Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov je zaregistrovaná
na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie pod registračným
číslom 42/ 2018.

Ing. Eva Červenáková
Vedúca odboru
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