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Vec
Potvrdenie o registrácií

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1
písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len “zákon o odpadoch“)

p o t v r d z u j e,
že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch

r e g i s t r á c i u

spoločnosti: Trafin Oil SK, s.r.o.
so sídlom: S. Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
IČO: 47 313 382
Konateľ spoločnosti: Ing. Ján Hába, Slezská 781, Třinec 739 61, Česká republika

na činnosti:

- podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch
vykonávať zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, ak nemá
vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch

- podľa § 98 ods. 2 zákona o odpadoch,
vykonávať činnosť obchodníka alebo sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú
mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch,
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pre nasledovné druhy odpadov, ktoré sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 Jedlé oleje a tuky

Podmienky registrácie:
1./ Pre predmetnú činnosť je pre druhy odpadov sk. 20 – komunálne odpady žiadateľ povinný uzatvoriť zmluvu s
príslušnou obcou, na ktorej území žiadateľ bude vykonávať činnosť – zber a prepravu komunálneho odpadu.

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, môže obec sama alebo
ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou v zmysle § 81 ods. 13 zákona o odpadoch.Obec
v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13
tak, aby boli v súlade s platným programom obce a so všeobecne záväzným nariadením obce

Registrácia bola vykonaná na základe písomnej žiadosti spoločnosti Trafin Oil SK, s.r.o., so sídlom S. Sakalovej
190/30, 014 01 Bytča IČO: 47 313 382, ktorá bola doručená na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie dňa 02. 08. 2021.

K žiadosti boli predložené nasledovné prílohy:
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka č. 59447/L s predmetom činnosti:

• Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t
• Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

- Generálna plná moc

Predmetná činnosť spoločnosti je zaregistrovaná na Okresnom úrade Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie
pod registračným číslom 05/2021.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru
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