ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
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Slovenská republika

Vybavuje/linka

OU-PO-OSZP3-2021/043814-002 Ing. Edita Ďurkovičová

Prešov
22. 11. 2021

Vec
Potvrdenie o registrácii
Registračné číslo: 239/2021/707
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §108 písm. c) zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §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, §3 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, na základe žiadosti o registráciu podľa §98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti KERGOL J.P., spol. s r.o. so sídlom Arm. gen.
Svobodu 2, 080 01 Prešov
potvrdzuje
že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal 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“)
registráciu
pre právnickú osobu:
Obchodné meno: KERGOL J.P. spol. s r.o.
Sídlo: arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov
IČO: 31 684 807
Osobné údaje štatutárneho orgánu – konateľa:
1. Ing. Peter Kertys – funkcia: konateľ
Bydlisko: Arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
na činnosť:
- § 98 ods. 4 zákona o odpadoch:
• dopravcu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu,
ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97ods.1 alebo autorizácia
podľa § 89ods.1
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Predmetom týchto činností sú odpady zaradené podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:
Druh Názov kategória
odpadu : odpadu: odpadu:
16 01 04 staré vozidlá N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpeč. časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 N
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky N
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08 N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné
časti N
Preprava odpadov musí byť zabezpečená automobilovými prostriedkami vyhovujúcimi platným právnym predpisom
Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti v zmysle platnej legislatívy Slovenskej
republiky v odpadovom hospodárstve. Pri preprave komunálnych odpadov musí mať pred začatím prepravy
uzatvorenú zmluvu s dotknutou obcou.
Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný mať zabezpečené finančné krytie svojej zodpovednosti za
environmentálnu škodu podľa §13 ods. 3 zákona č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia
na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená
jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti a spôsob finančného krytia
preukázať príslušnému úradu v súlade s §13 ods. 4 citovaného zákona.
Touto registráciou nie sú dotknuté ustanovenia ostatných právnych predpisov upravujúcich ďalšie povinnosti
registrovaného subjektu pri zabezpečení prepravy odpadov na následné zhodnotenie/zneškodnenie odpadov.

PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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