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Vec
POTVRDENIE O REGISTRÁCII - Registračné číslo: 11/2020/SC

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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 (ďalej len „zákon o odpadoch“)
oznamuje, že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal zmenu registrovaných údajov podľa § 98
ods. 8 zákona o odpadoch na základe písomného oznámenia zo dňa 29.07.2020 s doplnením 17.08.2020 a potvrdzuje
vydanie novej registrácie pod č. 11/2020/SC registrovanej osobe:

Obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby:
KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec

Identifikačné číslo organizácie (IČO):
IČO: 35 710 357

Meno a priezvisko osoby, ktorá za právnickú osobu koná a jej funkcia (štatutárny orgán):
Ing. Juraj Jakeš, Novomeského 2695/1, 911 08 Trenčín, konateľ
Ing. Slavomír Faško, Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá, konateľ

Telef. kontakt, webové sídlo, e-mailová adresa:
032 743 75 43
www.mariuspedersen.sk
jakes.j@mariuspedersen.sk,
fasko.s@mariuspedersen.sk
Činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať, a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti:

- zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch,
- činnosť obchodníka podľa §98 ods. 2 zákona o odpadoch,
- činnosť sprostredkovateľa podľa §98 ods. 2 zákona o odpadoch,
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- činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, podľa § 98 ods. 4 zákona o
odpadoch,
- činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu
tovaru podľa § 98 ods. 4 zákona.

Predmetom registrácie sú odpady zaradené do kategórie nebezpečné odpady označené písmenom „N“ a odpady,
ktoré nie sú nebezpečné ( ďalej len „ostatné odpady“), označené písmenom „O“:

Katalógové číslo odpadu a názov druhu odpadu zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:

Nebezpečné odpady:
13 05 01 – tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody - N
13 05 02 – kaly z odlučovačov oleja z vody - N
13 05 03 – kaly z lapačov nečistôt - N
13 05 06 – olej z odlučovačov oleja z vody - N
13 05 07 – voda obsahujúca z odlučovačov oleja z vody - N
13 05 08 – zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody - N
15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných , handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami - N
16 01 07 – olejové filtre - N
16 07 08 – odpady obsahujúce olej - N
16 07 09 – odpady obsahujúce iné nebezpečné látky - N
16 10 01 – vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky - N
19 08 13 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd - N

Ostané odpady:
Všetky katalógové čísla odpadu kategórie ostatný zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. okrem
odpadov druhu XX XX 99- odpady inak nešpecifikované, podľa prílohy č. 1 a katalógové č.
20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované

Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. (1) alebo autorizácia podľa §
89 ods. (1) zákona o odpadoch.

K doručenej žiadosti boli priložené doklady:
- informatívny výpis z obchodného registra OS BA I, odd. Sro, vl. č. 13985/B, zo dňa 29.07.2020,
- kópia potvrdenia o registrácii vydaného pod. č. OU-SC-OSZP/2016/13933 – Po, zo dňa 12.10.2016 Senec,
- kópia potvrdenia o registrácii vydaného pod. č. OU-SC-OSZP/2020/007900/Ag, zo dňa 26.03.2020 Senec,
- kópia rozhodnutia pod. č. OU-BA-OCDPK1-2020/08040, zo dňa 29.05.2020 Bratislava, s udeleným povolením
na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 13, pre dopravcu KANAL M.P.S.
s.r.o., IČO: 35 710 357, Šamorínska 39, 903 01 Senec.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva týmto
ruší potvrdenie o registrácii vydané pod spisovým číslom OU-SC-OSZP/2020/007900/Ag, reg. č. 07/2020/SC, zo
dňa 26.03.2020 Senec.

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



3 / 3


