
 

 

Rozsah údajov 

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA 

 

Identifikačné údaje, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba 

Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy  

Fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba 

Uvedie sa, či žiadosť o registráciu podáva 

fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická 

osoba  

Identifikačné číslo  
IČO osoby, za ktorú sa žiadosť o registráciu 

podáva  

Obchodné meno 
Obchodné meno osoby, za ktorú sa žiadosť 

o registráciu podáva  

Sídlo osoby/miesto podnikania 
Sídlo osoby/miesto podnikania fyzickej osoby 

– podnikateľa 

Kontaktná osoba 
Uvedie sa meno a priezvisko kontaktnej 

osoby 

Telefónne číslo 
Telefonický kontakt na kontaktnú osobu v 

medzinárodnom formáte  

Emailová adresa  Emailová adresa na kontaktnú osobu 

Adresa webového sídla  
Uvedie sa adresa webovej stránky právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa 

 

Identifikačné údaje, ak je žiadateľom obec 

Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy 

Názov obce  Uvedie sa názov obce  

Identifikačné číslo obce Uvedie sa identifikačné číslo obce 

Sídlo obce Uvedie sa adresa sídla orgánov obce 

Kontaktná osoba 
Uvedie sa meno a priezvisko kontaktnej 

osoby 

Telefónne číslo 
Telefonický kontakt na kontaktnú osobu 

v medzinárodnom formáte 



 

Emailová adresa Emailová adresa na kontaktnú osobu 

Adresa webového sídla  Uvedie sa adresa webového sídla obce 

 
 Miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo 

zelene, ak ide o registráciu podľa § 98 ods. 3 zákona 

Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy 

Miesto zariadenia 

Vyplní žiadateľ o registráciu malej 

kompostárne (podľa § 98 ods. 3 zákona) 

Uvedie sa popis miesta, kde sa malá 

kompostáreň nachádza, doplní sa aj parcelné 

číslo 

  Dátum začatia vykonávania činnosti 

Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy 

Dátum začatia vykonávania činnosti 

Uvedie sa dátum začatia vykonávania 

činnosti, na základe ktorej vznikla 

registrovanej osobe povinnosť registrovať sa 

  Činnosť, ktorá je predmetom registrácie 

Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy 

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 t, podľa § 98 

ods. 3 zákona  

Činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej 

živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania 

s iným ako nebezpečným odpadom“,  

pri obci, ktorá vykonáva plnenie povinností 

podľa z § 81 zákona (bez zriadenia právnickej 

osoby, ako sú napríklad technické služby), 

nedokladuje sa podnikanie v oblasti voľnej 

alebo viazanej živnosti,  

k žiadosti sa priloží elektronická kópia 

vyjadrenia podľa osobitného predpisu26a) 

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 na prepravu tovaru, podľa 

§ 98 ods. 4 zákona  

Elektronická kópia oprávnenia podľa 

osobitného predpisu26b) sa priloží k žiadosti 

  Druhy odpadov, ktoré sú predmetom činnosti registrovanej osoby 

Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy 

Druhy odpadov 
Uvedie sa číselný kód, názov a kategória 

odpadu podľa Katalógu odpadov 

  Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy 

Vyhlásenie o pravdivosti údajov 
Označí sa čestné vyhlásenie o pravdivosti 

údajov 

  Položky údajovej vetvy Opis údajovej vetvy 

Meno, priezvisko a elektronický podpis 
Elektronický dokument sa podpíše 

kvalifikovaným elektronickým podpisom 
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