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POTVRDENIE O REGISTRÁCII 
 

 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody                

a  vybraných  zložiek   životného prostredia, ako príslušný orgán  odpadového hospodárstva, podľa § 5 ods. 1 

zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy 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 (ďalej len „zákon o odpadoch“) 
 

 
potvrdzuje,  

 

 

že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 98 ods. 8 zákona o odpadoch  

 

r e g i s t r á c i u  

 

pre právnickú osobu:    

Obchodné meno:  

- BTT s.r.o. 

Sídlo: Hrušovská 15, 821 07 Bratislava 

IČO: 35 944 382 

Štatutárny orgán: konateľ 

- Peter Brezovan, Marhuľová 14, 821 07 Bratislava, tel. č. 0903 477 867, email:btt@btt.sk 

Výpis zo živnostenského registra: 

- Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 36730/B 

Dátum podania žiadosti: 

15.11.2021 

 

Činnosť, ktorá je predmetom registrácie: 

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

- činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona, 

- činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona, 

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

zákona 

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

na prepravu tovaru podľa § 98 ods. 4 zákona. 
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Predmetom činnosti sú všetky odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie „O“ a „N“ okrem odpadov č. druhu xx 

xx 99 – Odpady inak nešpecifikované. 

 

 Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o 

odpadoch alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.  

 

Registrovaná osoba podľa §98 zákona o odpadoch je povinná svoju činnosť vykonávať v súlade s 

platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, povinnosti držiteľa odpadov upravuje 

ustanovenie § 14 zákona o odpadoch. 

 

Registrovaná osoba môže odovzdať odpad v súlade s § 14 písm. e) zákona o odpadoch len osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi podľa citovaného zákona, ktorá svoju oprávnenosť preukáže právoplatným súhlasom 

podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch. 

 

Nakladať s komunálnymi odpadmi (skupina 20) na území obce je možné len podľa § 81 ods. 13 zákona 

o odpadoch.   

 

Spoločnosť BTT s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 36730/B, s 

predmetom činnosti podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a s predmetom 

činnosti podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a s predmetom činnosti nákladná cestná 

doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t – vrátane prípojného vozidla. 

 

  Vydaním predmetnej registrácie stráca platnosť registrácia č. OÚ-BA-OSZP3-

2021/150260/KIK zo dňa 29.11.2021, reg. č. 89/2021/BA. 

 

 

 

 

         

      

      Ing. Branislav Gireth 

               vedúci odboru 


