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Vec
Potvrdenie registračné číslo: 12/2021/PK

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm.
d) a § 108 ods.1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ zákon o odpadoch“) pre spoločnosť

obchodné meno: HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.

so sídlom: Myslenická 1, 902 01 Pezinok

prevádzka: Šenkvická 15/B, 902 01 Pezinok

IČO: 35 872 764

meno a priezvisko osoby, ktorá za právnickú osobu koná a jej funkcia:
Fedor Hotový, Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava - konateľ spoločnosti

vydáva nové potvrdenie o vykonaní registrácie podľa § 98 ods. 8 zákona o odpadoch.

Činnosť, ktorá je predmetom registrácie:
- činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona o odpadoch,
- činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu podľa § 98 ods. 4 zákona o
odpadoch,
- činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu podľa § 98 ods. 4 zákona o
odpadoch,

Predmetom registrácie sú všetky odpady zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR číslo: 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov s výnimkou odpadov, ktorých číslo druhu končí dvojčíslom „99“.
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Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30371/B s
predmetom činnosti:
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

K žiadosti bolo doručené Rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave,
Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava číslo: A/2012/04648/GRM zo dňa 3.12.2012, zmenené rozhodnutím Okresného
úradu Bratislava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava číslo: OU-
BA-OCDPK1-2017/104884 zo dňa 13.11.2017.

Na základe písomného oznámenia spoločnosti HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Myslenická 1,
902 01 Pezinok, prevádzka: Šenkvická 15/B, 902 01 Pezinok doručeného dňa 08.11.2021 podľa § 98 ods. 7 zákona
o odpadoch o zmene registrovaných údajov:

1.) Potvrdenie registračné číslo: 2/2018/PK, číslo spisu OU-PK-OSZP-2018/003743/1 zo dňa 04.04.2018,
2.) Potvrdenie registračné číslo: 20/2018/PK, číslo spisu OU-PK-OSZP-2018/006378 zo dňa 13.06.2018,
3.) Potvrdenie registračné číslo: 30/2018/PK, číslo spisu OU-PK-OSZP-2018/009392 zo dňa 24.09.2018,

stráca platnosť.

Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo
autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.

JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


