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Vec
Potvrdenie o zmene registrácie

Dňa 09. 02. 2021 bola doručená na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, žiadosť od spoločnosti NDF spol. s r.o., SNP 1402/56,
914 01 Trenčianska Teplá. Predmetom žiadosti je doplnenie odpadov k činnosti dopravcu odpadu, ktorý má pridelené
registračné číslo: ZDOS/OUTN-OSZP3-012/2018/TME. Jedná sa o doplnenie odpadu č. 15 01 06 – zmiešané obaly,
kategória odpadu „O“.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovení
§ 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 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“) v znení neskorších predpisov

potvrdzuje,

že na základe žiadosti NDF spol. s r.o., SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá zo dňa 09. 02. 2021 vykonal
zmenu registrácie podľa § 98 ods. 8 zákona o odpadoch pre registrovanú osobu NDF spol. s r.o., SNP 1402/56, 914
01 Trenčianska Teplá, IČO 36 318 663, ktorá vykonáva činnosť dopravcu odpadu - prepravu odpadu pre cudziu
potrebu. Registrovaná osoba je vedená v zozname registrovaných osôb pod registračným číslom ZDOS/OUTN-
OSZP3-012/2018/TME.

V potvrdení o vykonaní registrácie sa jedná o zmenu registrovaných údajov v bode B. Zoznam odpadov, ktoré sú
predmetom registrácie.

Zoznam odpadov, ktoré sú predmetom registrácie, sa dopĺňa o nasledovný druh ostatného odpadu uvedeného v
prílohe č. 1 Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Katalógové číslo odpadu - Názov odpadu - Kategória odpadu
15 01 06 – zmiešané obaly – O
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Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


