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Registračné číslo: 07/2018

POTVRDENIE O REGISTRÁCh

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ~ 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenh
neskorších predpisov a podľa ~ 98 ods. 5 zákona č. 79 2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

potvrdzuje,

že vo veciach štátnej správy v odpadovom hospodárstve vykonal podl‘a ~ 108 ods 1 písm. c)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

registráciu

právnickej osoby:

Obchodné meno: DETOX s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 139

974 05 Banská Bystrica

IČO: 31582028

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 1084/S/S, zo dňa
17.05.2018.

na činnosti:

1. podl‘a ~ 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: ako podnikatel‘a, ktorý vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na
zber odpadov ako svoj predmet podriikania;

2. podľa ~ 98 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorých
zákonov: ako obchodník a sprostredkovateľ;

3. podľa ~ 98 ods. 4 zákona č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých
zákonov: ako dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu
a vlastnú potrebu na základe oprávnenia podl‘a osobitného predpisu.

Pri vykonávanej činnosti sa jedná o odpady kategórie „ostatný“ a „nebezpečný“ zaradené
podl‘a vyhlášky MZP SR Č. 365 2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Podanie žiadosti o vykonanie registrácie podľa zákona NR SR Č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nepodlieha spoplatneniu.

Doručuje sa
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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Osvedčovacia doložka
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