OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Č.j.: OU-PU-OSZP-2020/000701-2 ZG9
Vybavuje: Ing. Iveta Kopencová

V Púchove, 03. 04. 2020

Registračné číslo: 4/2017
Dátum registrácie: 01. júna 2017
Dátum vykonania zmeny registrácie: 03. apríla 2020

Potvrdenie o vykonaní registrácie
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 1 ods. 1 písm. c)
a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 98 ods. (8) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon
o odpadoch)

potvrdzuje,
že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 108 ods. 1) písm. c)
zákona o odpadoch; v súlade s § 98 ods. (8) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zmenu
registrovaných údajov a vydáva
nové potvrdenie o vykonaní registrácie
na základe písomného oznámenia registrovanej podľa § 98 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.
Obchodné meno registrovanej osoby: CPB Solutions, s.r.o.
IČO :
sídlo spoločnosti:

47 850 663
Štefánikova 814/9, 020 01 Púchov

meno a priezvisko osoby, ktorá za právnickú osobu koná (štatutár): Martin Kvasnica
trvalý pobyt :
020 62 Horovce č. 77
kontakt :
0902 302 903, info@cpbsolutions.sk
dátum začatia vykonávania činnosti od : 23. 05. 2017
výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30704/R
na činnosť:
podľa § 98 ods. (1), (2) a (4) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vykonáva ako dopravca
prepravu odpadu pre cudziu potrebu.
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Predmetom registrácie je odpad: zaradený podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení:
katalógové
číslo odpadu

názov odpadu

kategória
odpadu

05 01 03

kaly z dna nádrží

N

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

N

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 08

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nespecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako
uvedené v 15 02 02

N

16 07 08

odpady obsahujúce olej

N

Dňa 13. marca 2020 ste v súlade s § 98 ods. (7) zákona o odpadoch požiadali tunajší úrad
o zmenu registrovaných údajov. Registráciu potvrdil tunajší úrad pod č.j. OU-PU-OSZP2017/001080-2 ZG9, č. registrácie 4/2017 dňa 01.06.2017. O zmenu registrovaných údajov ste
požiadali z dôvodu doplnenia odpadov, ktorých sa registrácia týka. Vašu žiadosť tunajší úrad
posúdil a vykonal zmenu registrovaných údajov.
Táto registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. (1)
alebo autorizácia podľa § 89 ods. (1) zákona o odpadoch.
Činnosť dopravcu, na ktorú sa registrácia potvrdzuje, je možné vykonávať len v rozsahu
činnosti uvedenej v predmete podnikania uvedeného vo výpise z Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30704/R.

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca

