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Potvrdenie o registrácii 

 

           Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 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 znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 písm. e/ zákona č. 180/2013 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 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 „zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“)  
 

p o t v r d z u j e, 
 
 
že na základe doručenej žiadosti zo dňa 29.01.2018 vykonal vo veciach štátnej správy 
odpadového hospodárstva podľa § 98 ods. 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pre žiadateľa 
ESPIK  Group  s.r.o., so sídlom Orlov 133 
 

 

r e g i s t r á c i u 
 
 

pod číslom: 7/2018 
 
 
 

 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

&ám. gen. Štefánika č.1, 064 01  Stará Ľubovňa 
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Registrácia sa vydáva pre: 
 
 
Meno a priezvisko konateľa spoločnosti – funkcia:    Peter Jaržembovský  
                                                                                      konateľ spoločnosti         
 
                                                                                          
Obchodné meno:                                                          ESPIK  Group   s.r.o.  
 
                                                                                          
Sídlo:                                                                            Orlov  133 
                                                                                      065  43   Orlov 
 
     
IČO:                                                                              46   754   768  
 
 
Výpis z Obchodného registra  
Okresného súdu Prešov zo dňa  16.05.2016:               Oddiel:              Sro 
                                                                                      Vložka číslo:    26349/P 
                                                                                      Deň zápisu:      21.07.2012 
 
 
 
• na činnosť podľa § 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o  odpadoch na prepravu pre vlastnú 

potrebu ostatných odpadov, ktoré sú zatriedené v zmysle Vyhl. MŽP SR č.  365/2015 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  a to: 

  
 
číslo odpadu:                           02 02 03 

kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                         materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 
 
 
číslo odpadu:                           02 03 04 

kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                         látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 
 
 
číslo odpadu:                           02 05 01 
kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                         látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie  
 
 
číslo odpadu:                           02 06 01 
kategória odpadu:                    ostatný odpad 

názov odpadu:                         materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 
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číslo odpadu:                           02 07 04 

kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                         materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 
    
                                               
číslo odpadu:                           19 08 09 

kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                         zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé 
                                                 oleje a tuky 
 
                                                  
číslo odpadu:                           20 01 08 

kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                         biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
 
                                                  
číslo odpadu:                           20 01 25 

kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                         jedlé oleje a tuky 
                                                  
           
číslo odpadu:                           20 02 01 
kategória odpadu:                    ostatný odpad 
názov odpadu:                          biologický rozložiteľný odpad   
 
            
            
           Vydaním registrácie pod č.j. OU-SL-OSZP-2018/001852-002 zo dňa 05.02.2018 pod reg. 
č. 7/2018 pre žiadateľa ESPIK  Group  s.r.o., so sídlom Orlov 133, sa  r u š i a   registrácie 
vydané Okresným úradom Stará Ľubovňa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č.j.: 
 

- OU-SL-OSZP-2016/003346-002, zo dňa 06.04.2016,  pod reg. číslom:  1/2016 
- OU-SL-OSZP-2017/007330-002, zo dňa 08.08.2017,  pod reg. číslom:  4/2017.  

 
           Zároveň je registrovaná spoločnosť ESPIK  Group  s.r.o., so sídlom Orlov 133, povinná 
oznámiť každú zmenu registrovaných údajov na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor 
starostlivosti o životné prostredie do 30 dní odo dňa vzniknutej zmeny v zmysle § 98 ods. 
7/zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch .  

 
 
 
 
 
 

 
PaedDr. Ladislav Polák 

vedúci odboru 
 
 
 


