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Obec Hostie
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951 94 Hostie
Slovenská republika
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OU-ZM-OSZP-2
020/001160-002

Ing. Valušková/037/6421106

.
04. 08. 2020

Vec
Potvrdenie o registrácii
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
ustanovenia § 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 § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
v súlade s § 98 ods. 5 zákona o odpadoch
p o t v r dz u j e,
že vo veci štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
registráciu pre právnickú osobu:
Obec: Obec Hostie
IČO: 00 307 980
Sídlo: Hostie 1, 951 94 Hostie
Štatutárny orgán - konateľ: Mgr. Peter Štepianský
Telefónne číslo: +421 37 633 71 21
E-mail: obecnyurad@hostie.sk
Adresa webového sídla: www.hostie.sk
na činnosť:
1. podľa § 98 ods. 3 prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, predmetom ktorej sú odpady zaradené podľa prílohy č.1 k
vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Kat. číslo odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
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Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal registráciu na základe písomnej
žiadosti žiadateľa, ktorá bola doručená dňa 24. 07. 2020. Žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia § 11 vyhlášky
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Predmetná činnosť obce je zaregistrovaná na Okresnom úrade Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné
prostredie, pod registračným číslom: 6/2020

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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