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Vec 

Potvrdenie o registrácii 

 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 98 ods. 5 zákona 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 § 108 ods. 1 písm. c) zákona 

o odpadoch 

 

r e g i s t r á c i u 

 

 

Číslo registrácie: 19/2019/TT/4 

 

Dátum podania žiadosti: 16. 05. 2019 

 

Pre právnickú osobu: 

 Obchodné meno: KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 

Sídlo:  Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava 

IČO:  51 902 877 

  

 Štatutárny orgán: konatelia 

 Meno a priezvisko: Peter Hrdlovič 

Bydlisko:  Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava 

 

Meno a priezvisko: Dávid Hrdlovič 

Bydlisko:  Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava 
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Činnosť, ktorá je predmetom registrácie: 

- činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe 

oprávnenia na prepravu tovaru, podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch. 

 

Druhy odpadov, ktoré sú predmetom činnosti registrovanej osoby, podľa vyhlášky MŽP SR   

č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Katalóg odpadov“): 

 

Predmetom registrácie sú všetky druhy a poddruhy odpadov kategórie ,,O“ uvedené 

v Katalógu odpadov, s výnimkou odpadov, ktorých tretie dvojčíslie je 99. 
 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia týmto ruší potvrdenie o registrácii vydané pod                   

spisovým číslom OU-TT-OSZP3-2019/003585/ŠSOH/Du dňa 07. 01. 2019, číslo registrácie 

1/2019/TT/4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Kormúth 

    vedúci odboru 


