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Vec
POTVRDENIE O REGISTRÁCII
Registračné číslo: 32/2021
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 znení neskorších predpisov a podľa § 98 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona o odpadoch“)
potvrdzuje,
že vo veciach štátnej správy v odpadovom hospodárstve vykonal podľa § 108 ods. 1 písm. c) zákona odpadoch
registráciu
právnickej osoby:
Obchodné meno: POWER BATTERY, s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 335 009
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 24551/S.
na činnosti:
1. podľa § 98 ods. 1 zákona odpadoch: ako podnikateľa, ktorý vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia
na zber odpadov ako svoj predmet podnikania;
2. podľa § 98 ods. 2 zákona odpadoch: činnosť obchodník a sprostredkovateľ;
3. podľa § 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ako dopravca
odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu.
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Pri vykonávaných činnostiach sa jedná o nasledovné druhy odpadov zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Číslo skupiny,
podskupiny,
druhu a poddruhu odpadu Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky 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 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
Podanie žiadosti o vykonanie registrácie v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov nepodlieha spoplatneniu.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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