
Podmienky preberania odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadu 

Všeobecné podmienky preberania odpadov do zariadení sú uvedené v právnych 
predpisoch pre oblasť odpadového hospodárstva, špecifické podmienky preberania 

odpadov do zariadení sú uvedené v platných rozhodnutiach. 

 

1. Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je každý povinný nakladať s odpadmi alebo 

inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia 

alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s 

odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo 

povolením. 

2. Spoločnosť BIONERGY, a. s. vykonáva službu, zhodnocovanie odpadov spôsobom 

podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch R3 – recyklácia alebo spätné získanie 

organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania     

a iných biologických transformačných procesov) v prevádzkach KPaEH Petržalka, 

Devínska Nová Ves a Senica. 

3. Do zariadenia na zhodnocovanie odpadov je možné priviesť biologicky rozložiteľné 

kvapalné odpady kategórie „Ostatný odpad“, na zhodnocovanie ktorých má 

prevádzkovateľ vydané platné rozhodnutia. Aktuálny zoznam odpadov, ktoré je možné 

zhodnocovať je uvedený v zozname odpadov. 

4. Do zariadenia na zhodnocovanie odpadov môžu byť prevzaté odpady od držiteľa 

odpadov len po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom. 

5. Objednávateľ je povinný zadať prevádzkovateľovi zariadenia objednávku na 

poskytnutie služieb niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

• písomne na adresu sídla prevádzkovateľa: Prešovská 48, 826 09, Bratislava 

• mailom na adresu: richard.figura@bionergy.sk 

6. Pred vstupom do areálu spoločnosti BIONERGY, a. s. je držiteľ odpadu povinný sa 

ohlásiť vedúcemu danej prevádzky. 

7. Prevádzkovateľ zariadenia potvrdí objednávateľovi prevzatie odpadu podľa § 9 ods. 3 

vyhlášky ministerstva životného prostredia slovenskej republiky č. 371/2015 z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, s uvedením dátumu 

a času prevzatia odpadu, množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu 

podľa katalógu odpadov, účelu, na ktorý bol prevzatý a ďalšieho spôsobu nakladania 

s ním (kód činnosti). 

 
Kontaktná osoba : Ing. Richard Figura 

Email: richard.figura@bionergy.sk 

Telefónny kontakt: 0905287662 
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