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Podmienky na preberanie odpadu 
 
 

Firma KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec má udelené súhlasy na 
zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami 

 
BAGELA BA 10000 F W 09A 10 20 52 JB 13 303 

 
BAGELA BA 10000 F W 09A 10 20 52 JB 13 408 

 
Na mobilných zariadeniach sa zhodnocujú odpady kategórie ostatný, druh odpadu uvedený vo 
vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
 

Č. druhu odpadu Názov druhu odpadov 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

 
Odpady sa budú zhodnocovať činnosťami uvedenými v prílohe č. 1 zákona o odpadoch. 
R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, 
R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia 
pred zberom na mieste vzniku). 

 
Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len za nasledovných podmienok: 
 
1. Držiteľ odpadu zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia  

doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, 
2. Pri dodávke odpadu držiteľom odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi prevádzkovateľ 

zariadenia 
   a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov 
   b) vykoná  kontrolu množstva dodaného odpadu (preváži), 
   c) vykoná vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, 

vlastnostiach a zložení odpadu,  
   d) podľa potreby sa zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu s cieľom overiť   
   deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa   
   uchovávajú najmenej jeden mesiac, 
   e) prevádzkovateľ preberá frézovaný a aj kusový asfalt, 
   f) maximálne rozmery kusového asfaltu nesmú presiahnuť rozmery 500 x 450 x 150 mm, 
   g) prevádzkovateľ zariadenia má právo znečistený odpad neprebrať,                                                                                                                                                                                                                              
   h) prevádzkovateľ zaeviduje prevzatý odpad. 

 

 
 
 

V Lučenci: február 2016 

 
 
 
Vypracoval: Karol Tóth       Schválil: Ing. Milan Mrva 
         konateľ spoločnosti 
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