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Vec
Potvrdenie o registrácii

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 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 § 108 ods. 1
písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o odpadoch“)

p o t v r d z u j e,

že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch

r e g i s t r á c i u

pre právnickú osobu: KMGroup spol. s r.o.

identifikačné údaje štatutárneho orgánu – konateľ:

Richard Kapalo
Bratislavská 26
040 11 Košice

obchodné meno: KMGroup spol. s r. o.

sídlo: Podnikateľská 8, 040 17 Košice

IČO : 36 214 272

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I,oddiel: Sro, vložka číslo: 13273/V, deň zápisu: 20.05.2002,

na činnosti podľa:
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- § 98 ods. 2 zákona o odpadoch:
Obchodník a sprostredkovateľ, ktorý túto činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú je potrebné udelenie
súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch,

- § 98 ods. 4 zákona o odpadoch:
Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného
predpisu, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo
autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch,

- § 98 ods. 4 zákona o odpadoch:
dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť
činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch,

ktoré vykonáva od: 08.11.2021.

Predmetom činnosti sú nasledujúce druhy odpadov, kategórie „ostatný“ a kategórie „nebezpečný“, zaradené podľa
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
vyhlášky 320/2017 Z. z.:

02 01 10 odpadové kovy
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
10 02 01 odpad zo spracovania trosky
10 02 10 okuje z valcovania
10 08 14 anódový šrot
11 05 01 tvrdý zinok
11 05 02 zinkový popol
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 prach a zlomky zo neželezných kovov
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov
15 01 03 obaly z dreva
15 01 04 obaly z kovu
15 01 05 kompozitné obaly
15 01 06 zmiešané obaly
15 01 07 obaly zo skla
15 01 09 obaly z textilu
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 03 opotrebované pneumatiky
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a nebezpečné látky
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 01 22 časti inak nešpecifikované
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 05 05 plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
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16 06 05 iné batérie a akumulátory
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16
08 07obsahujúceprechodové kovy alebo zlúčeniny prechodových kovov inak nešpecifikované
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodové kovy alebo zlúčeniny prechodových kovov inak
nešpecifikované
16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 04 01 meď, mosadz, bronz
17 04 02 hliník
17 04 03 olovo
1704 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 04 06 cín
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 miešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 01 02 železné materiály odstránené z popola
19 10 01 odpady zo železa a ocele
19 10 02 odpady z neželezných kovov
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05
19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
19 12 04 plasty a guma
19 12 05 sklo
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 08 textílie
19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov)
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 04 obaly z kovu
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 01 40 01 meď, mosadz, bronz
20 01 40 02 hliník
20 01 40 03 olovo
20 01 40 04 zinok
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 06 cín
20 01 40 07 zmiešané kovy
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20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 zmesový komunálny odpad
20 03 02 odpady z trhovísk
20 03 03 odpady z čistenia ulíc
20 03 07 objemný odpad
20 03 08 drobný stavebný odpad
07 02 13 odpadový plast
08 02 01 odpadové náterové prášky
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
13 08 02 iné emulzie
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií
16 06 01 olovené batérie
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd
19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

Ing. Richard Jakubišin
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


