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Vec
Potvrdenie o registrácii

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 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 § 108 ods. 1
písm. c) 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 § 98 ods. 5 zákona o odpadoch

r e g i s t r á c i u

pre právnickú osobu: H + EKO, spol. s r.o.

identifikačné údaje štatutárneho orgánu – konateľ:

Mgr. Vladimír Nagy
Palárikova 7
040 01 Košice

obchodné meno: H + EKO, spol. s r.o.

sídlo: Spišské námestie 3, 040 12 Košice

IČO : 31 688 985

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 4543/V,
deň zápisu: 28.04.1994,
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na činnosti podľa:

- § 98 ods. 1 zákona o odpadoch:
vykonávanie zberu odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov,

- § 98 ods. 2 zákona o odpadoch:
obchodník a sprostredkovateľ, ktorý túto činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú je potrebné udelenie
súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch,

- § 98 ods. 4 zákona o odpadoch:
dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu a vlastnú potrebu na základe oprávnenia
podľa osobitného predpisu, 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,

ktoré vykonáva od: 08.11.2021,

a predmetom ktorej sú nasledujúce druhy odpadov, kategórie „ostatný“, zaradené podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 320/2017 Z. z.:

katalógové číslo - názov druhu odpadu

07 02 13 odpadový plast
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
10 03 02 anódový šrot
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
11 05 01 tvrdý zinok
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov
15 01 03 obaly z dreva
15 01 04 obaly z kovu
15 01 05 kompozitné obaly
15 01 06 zmiešané obaly
15 01 07 obaly zo skla
15 01 09 obaly z textilu
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 03 opotrebované pneumatiky
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
16 06 05 iné batérie a akumulátory
17 04 01 meď, bronz, mosadz
17 04 02 hliník
17 04 03 olovo
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 04 06 cín
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10
19 10 01 odpad zo železa a z ocele



3 / 4

19 12 01 papier a lepenka
19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
19 12 04 plasty a guma
19 12 05 sklo
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 04 obaly z kovu
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 hliník
20 01 40 03 olovo
20 01 40 04 zinok
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 06 cín
20 01 40 07 zmiešané kovy

a predmetom ktorej sú nasledujúce druhy odpadov, kategórie „nebezpečný“, zaradené podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 320/2017 Z. z.:

katalógové číslo - názov druhu odpadu

08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné
látky
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
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
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti

Ing. Richard Jakubišin
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vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


