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Potvrdenie o vykonaní registrácie.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia príslušný podľa §5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
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 (ďalej len zákon o odpadoch)
potvrdzuje,
že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa §98 ods.5 zákona o odpadoch na základe
písomného oznámenia zo dňa 11.5.2020
registráciu
Obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby, IČO:
Rail Support, s.r.o., Šalviová 40, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 136 813
Meno a priezvisko osoby, ktorá za právnickú osobu koná:
Ing. Boris Brzáč, Šalviová 40, 821 01 Bratislava
Telef. kontakt, e-mail:
+421 907 236 747, brzac@railsupport.sk
Činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať:
dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu tovaru
podľa §98 ods.4 zákona o odpadoch.
Druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti:
č. druhu: názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov, kategória:
030101 odpadová kôra a korok – O
030104 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky – N
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030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
030104 – O
120101 piliny a triesky zo železných kovov – O
120102 prach a zlomky zo železných kovov – O
150103 obaly z dreva – O
160117 železné kovy – O
170201 drevo – O
170405 železo a oceľ – O
190102 železné materiály odstránené z popola – O
191202 železné kovy – O
191207 drevo iné ako uvedené v 191206 – O
200138 drevo iné ako uvedené v 200137 – O
20014005 železo a oceľ – O
Spoločnosť Rail Support, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 123210/B.
Spoločnosť Rail Support, s.r.o. predložila tunajšiemu úradu list Dopravného úradu, divízie dráh a dopravy na dráhach
č.10525/2020/OPLI-011 zo dňa 24.06.2020 vo veci oznámenia o rozhodnutí o udelení licencie a licenciu ev. č.
1413/2020/L na vykonávanie služieb železničnej dopravy (nákladná doprava).
Registrácia sa vzťahuje výlučne na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa §97 ods.1 zákona o odpadoch
alebo autorizácia podľa §89 ods.1 zákona o odpadoch.
Registrovaná osoba je povinná svoju činnosť vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom
hospodárstve, musí plniť najmä povinnosti držiteľa odpadov, ktoré upravuje §14 zákona o odpadoch.

JUDr. Elena Jaďuďová
poverená vykonávaním funkcie vedúcej
odboru starostlivosti o životné prostredie
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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