
 „Príloha č. 19a  

k vyhláške č. 371/2015 Z. z.“ 

 

V Z O R 

 

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA  

 

1. Fyzická osoba – podnikateľ / 

právnická osoba 
 IČO         

Obchodné meno:  

Miesto podnikania/sídlo 

Ulica: 

Obec: Telefónne číslo: 

PSČ: Faxové číslo: 

Adresa webového sídla: 

 

2. Identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa / štatutárneho orgánu právnickej osoby 

Meno a priezvisko:  

 

Miesto trvalého pobytu:  

Telefónne číslo:  E-mailová adresa:  

 

3. Obec  IČO         

Názov obce:  

Sídlo obce 

Ulica: 

Obec: Telefónne číslo: 

PSČ: Faxové číslo: 

Adresa webového sídla: 

 

E-mailová adresa: 

 

 



 

 

 

7. Druhy odpadov, ktoré sú predmetom činnosti registrovanej osoby, podľa Katalógu odpadov 

Číselný kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

   

   

   

   

   

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

............................................   .................................................................... 

  dátum       meno a priezvisko 

          podpis a odtlačok pečiatky 

 

 

4. Miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene 

(iba ak ide o registráciu malej kompostárne 

podľa § 98 ods. 3 zákona) 

 

 

5. Dátum začatia vykonávania činnosti, ktorá je 

predmetom registrácie 

 
          

6. Činnosť, ktorá je predmetom registrácie 

a) zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona,  

b) činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona,  

c) činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona,  

d) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo 

zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, podľa § 98 ods. 3 zákona, 
 

e) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, podľa § 98 ods. 4 

zákona, 
 

f) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe 

oprávnenia na prepravu tovaru podľa § 98 ods. 4 zákona. 
 



Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA  

 

1. Fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba 

Uvedie sa, či žiadosť o registráciu podáva  fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Nehodiace sa 

prečiarknite.  

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; ak je 

identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest. 

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom 

registri. 

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej 

osoby – podnikateľa. 

Telefónne číslo, faxové číslo – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby – podnikateľa. 

Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa. 

 

2. Identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa / štatutárneho orgánu právnickej osoby 

Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje právnickú 

osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail. V prípade viacerých 

osôb sa údaje uvedú v prílohe. 

 

3. Obec  

Vyplní sa v prípade, ak je žiadateľom o registráciu obec. 

Názov obce – uvedie sa názov obce. 

IČO – uvedie sa identifikačné číslo obce. 

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa adresa sídla obce. 

Telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa – uvedú sa telefonické, faxové a e-mailové kontaktné údaje 

orgánov obce. 

Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webového sídla obce. 

 

4. Miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

Vyplní žiadateľ o registráciu malej kompostárne (v zmysle § 98 ods. 3 zákona). Uvedie sa popis miesta, kde sa 

malá kompostáreň nachádza, doplní sa aj parcelné číslo. 

 

5. Činnosť, ktorá je predmetom registrácie 

Krížikom (X) sa vyznačí činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať a na základe ktorej jej vznikla 

povinnosť registrovať sa: 

a) zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona – činnosť je 

prevádzkovaná na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom“ a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“, 

b) činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona – činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej živnosti 

„Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanej živnosti 

„Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“, 

c) činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona – činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej 

živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanej živnosti 

„Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“, 

d) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, 

ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, podľa § 98 ods. 3 zákona – činnosť je prevádzkovaná na 

základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“; 

v prípade obce, ktorá vykonáva plnenie povinností vyplývajúcich jej z § 81 zákona (bez zriadenia 

právnickej osoby, ako sú napr. technické služby), nedokladuje sa podnikanie v oblasti voľnej 

alebo viazanej živnosti, 



e) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, podľa § 98 ods. 4 

zákona – činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným 

ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným 

odpadom“, 

f) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia 

podľa osobitného predpisu, podľa § 98 ods. 4 zákona (napr. na základe oprávnenia podľa zákona č. 

514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave v znení neskorších predpisov) – kópia oprávnenia sa priloží k žiadosti. 

 

6. Dátum začatia vykonávania činnosti 

Uvedie sa dátum začatia vykonávania činnosti, na základe ktorej vznikla registrovanej osobe povinnosť 

registrovať sa.  

 

7. Druhy odpadov, ktoré sú predmetom činnosti registrovanej osoby 

Uvedie sa číselný kód, názov a kategória odpadu podľa Katalógu odpadov. V prípade potreby sa zoznam druhov 

odpadu uvedie v prílohe. 

 

Dátum 

Uvedie sa deň, mesiac a rok vyplnenia žiadosti. 

 

Podpis 

Uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva a odtlačok pečiatky právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.“. 
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