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Vážený zákazník.
Spoločnosť PolyStar, s.r.o. zavádza novú službu:

VEDENIE EVIDENCIE ODPADOV
PRE PÔVODCOV
Nová služba vznikla na základe dopytu našich zákazníkov, ktorí sa nechcú starať o svoje zákonné povinnosti v oblasti
odpadového hospodárstva a nechcú riskovať pokuty udelené Slovenskou inšpekciou životného prostredia alebo Okresným
úradom, ktorých kontroly sú každým rokom početnejšie, resp. na základe dopytu našich zákazníkov, u ktorých už prebehla
kontrola zo strany orgánu štátneho dozoru. Pritom sa stretávajú s jednoducho položenou otázkou: viete vydokladovať úplné
a riadne vyplnené Evidenčné listy odpadov za posledných päť rokov Vašej činnosti?
Výpis z legislatívy:

• Zákazník je pôvodcom, resp. držiteľom odpadu v zmysle § 4 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
• V zmysle ustanovení vyhl. MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky
č. 246/2017 Z. z a podľa § 14 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ods. 1 písm. f) je držiteľ odpadu povinný viesť a
uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi a podľa písm. g) je držiteľ povinný ohlasovať
údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu a uchovávať ohlásené údaje.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. januára 2018.
Na základe požiadavky zákazníka spoločnosť PolyStar zabezpečuje:

a vedenie úplnej evidencie odpadov, ktorého pôvodcom je zákazník za aktuálny kalendárny rok,
b riadne vyplňovanie Evidenčných listov odpadov za aktuálny kalendárny rok podľa miesta vzniku
odpadov z prevádzky zákazníka,
c uchovávanie Evidenčných listov odpadov zákazníka v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov
d poskytovanie súčinnosti, evidencie, odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti v prípade výkonu štátneho dozoru.
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