Kategória

Typ

........................................................................................................................................
Meno a priezvisko zodpovednej osoby a odtlaþok peþiatky

Dátum:

* Ćalej sa používa skratka „PCB“

Poþet
kusov
Výrobca

HmotnosĢ náplne
obsahujúcej PCB
>kg]

HmotnosĢ celého
zariadenia
>kg@

.....................................................................................
Podpis zodpovednej osoby

Názov náplne s PCB

POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY*
DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODĕOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
Poþet strán: 1/....
Zariadenie na zneškodĖovanie PCB:
Adresa zariadenia
Ulica:
ýíslo:
IýO
Obec:
PSý:
Zodpovedná osoba:
Tel.:
e-mail:
Meno a priezvisko/Obchodné meno/názov držiteĐa:
Adresa držiteĐa
Ulica:
ýíslo:
IýO
Obec:
PSý:
Zodpovedná osoba:
Tel.:
e-mail:
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Tlaþivo POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH
BIFENYLOV
A
ZARIADENIA
OBSAHUJÚCEHO
POLYCHLÓROVANÉ
BIFENYLY DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODĕOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH
BIFENYLOV
Spôsob
vypĎĖania
tlaþiva
POTVRDENIE
O
PRIJATÍ
POUŽITÝCH
POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO
POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODĕOVANIE
POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
V tomto tlaþive sa uvádzajú údaje o prijatých použitých polychlórovaných bifenyloch
a zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly (ćalej len „PCB“), ktoré držiteĐ
odovzdal do zariadenia na ich zneškodĖovanie.
Tlaþivo POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH
BIFENYLOV
A
ZARIADENIA
OBSAHUJÚCEHO
POLYCHLÓROVANÉ
BIFENYLY DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODĕOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH
BIFENYLOV má tri þasti:
– prvá þasĢ sa týka identifikaþných údajov prevádzkovateĐa zariadenia na zneškodĖovanie,
ktorý použité PCB a zariadenie obsahujúce PCB preberá,
– druhá þasĢ sa týka identifikaþných údajov držiteĐa, ktorý použité PCB a zariadenie
obsahujúce PCB odovzdáva do zariadenia na zneškodĖovanie,
– tretia þasĢ sa týka údajov o použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB odovzdaných
do zariadenia na zneškodĖovanie, za ktoré sa toto potvrdenie o prijatí vydáva.
PRVÁ ýASġ:

Zariadenie na zneškodĖovanie PCB - uvedie sa obchodné meno prevádzkovateĐa zariadenia
na zneškodĖovanie (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateĐ) tak, ako je zapísané v
príslušnom registri.
IýO - uvedie sa identifikaþné þíslo prevádzkovateĐa zariadenia na zneškodĖovanie; ak má
prevádzkovateĐ zariadenia na zneškodĖovanie identifikaþné þíslo menšie ako osemmiestne,
zĐava sa doplnia nuly na celkový poþet ôsmich miest.
Adresa zariadenia - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateĐa zariadenia na
zneškodĖovanie. Ak je adresa sídla prevádzkovateĐa zariadenia iná ako adresa prevádzky,
uvedie sa adresa prevádzky, ktorá použité PCB a zariadenie obsahujúce PCB prevzala.
Zodpovedná osoba - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za prevzatie
použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB v zariadení na zneškodĖovanie.
Telefón - uvedie sa telefónne þíslo zodpovednej osoby.
e-mail - uvedie sa e-mailová adresa zodpovednej osoby.
DRUHÁ ýASġ:

Meno a priezvisko/Obchodné meno/názov držiteĐa - uvedie sa meno a priezvisko alebo
obchodné meno alebo názov držiteĐa (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateĐ) tak,
ako je zapísané v príslušnom registri.
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IýO - uvedie sa identifikaþné þíslo držiteĐa; ak má držiteĐ identifikaþné þíslo menšie ako
osemmiestne, zĐava sa doplnia nuly na celkový poþet ôsmich miest.
Adresa držiteĐa - uvedie sa presná a úplná adresa držiteĐa.
Zodpovedná osoba - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za vedenie
evidencie použitých PCB a zariadení obsahujúcich PCB alebo nakladania s odpadmi pre
daného držiteĐa.
Telefón - uvedie sa telefónne þíslo zodpovednej osoby.
e-mail - uvedie sa e-mailová adresa zodpovednej osoby.
TRETIA ýASġ:

Poþet kusov - uvedie sa poþet kusov zariadení obsahujúcich PCB, ktoré majú položky
kategória, typ, výrobca, názov náplne s PCB totožné.
Kategória - uvedie sa napr.: transformátory, kondenzátory, vypínaþe, elektrické káble plnené
kvapalinou napríklad olejové káble, obvodové istiþe, indukþné cievky napríklad tlmivky,
kvapaliny v systémoch prenosu tepla napríklad duplikátory alebo výmenníky tepla, kvapaliny
v hydraulických zariadeniach, vákuové þerpadlá, studĖové motory a iné.
Typ - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia
obsahujúceho PCB napríklad CCAK 2 – 0,38/10 pre kondenzátor.
Výrobca - uvedie sa obchodné meno výrobcu, prípadne aj jeho adresa, na základe technickej
dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB.
Názov náplne s PCB - uvedie sa obchodný názov náplne na základe technickej dokumentácie
alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB napríklad Delor, PCB þisté, Therminol,
Arectol.
HmotnosĢ náplne [kg] - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného
štítku zariadenia obsahujúceho PCB v kilogramoch, ak je známa. Ak ide o prevzatie
samostatnej náplne s obsahom PCB (použité PCB), uvedie sa jej hmotnosĢ v kilogramoch.
HmotnosĢ celého zariadenia [kg] - uvedie sa celková hmotnosĢ prevzatých zariadení
obsahujúcich PCB v kilogramoch podĐa totožných položiek (kategória, typ, výrobca, názov
náplne s PCB).
Dátum - uvedie sa dátum vystavenia potvrdenia o prijatí použitých PCB a zariadenia
obsahujúceho PCB do zariadenia na zneškodĖovanie.
Meno a priezvisko zodpovednej osoby - paliþkovým písmom þitateĐne sa uvedie meno
a priezvisko osoby zodpovednej za prevzatie použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB
do zariadenia na zneškodĖovanie.
Podpis - podpis vykoná osoba zodpovedná za prevzatie použitých PCB a zariadenia
obsahujúceho PCB do zariadenia na zneškodĖovanie.
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Odtlaþok peþiatky - odtlaþok peþiatky prevádzkovateĐa zariadenia na zneškodĖovanie.
Poþet strán: 1/... - uvedie sa poradové þíslo aktuálnej strany / celkový poþet strán potvrdenia
napríklad 1. strana z celkového poþtu strán 6: 1/6.

