
 
 

             Sekcia obehového hospodárstva 

             Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti 

 

 

 

Bratislava 09.09.2021 

        Číslo: 11576/2021-10.2 

                   45624/2021 

      

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 

odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, ako príslušný orgán štátnej správy, 

podľa § 23 ods. 2 písm. m) a § 21 ods. 7 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na základe žiadosti č. 44070/2021 (11576/2021-10.2) zo dňa 13.08.2021, B.P.O. 

s.r.o., Arménska 4, 821 07  Bratislava, IČO: 35 853 565, vydáva toto   

 

rozhodnutie   

o  predĺžení platnosti autorizácie  

 

Číslo autorizácie :  003/2016/AUT – 1.9 

 

Autorizovaná osoba : B.P.O. s.r.o. 

 

obchodné meno  B.P.O. s.r.o. 

sídlo    Arménska 4, 821 07  Bratislava 

právna forma   spoločnosť s ručením obmedzeným   

identifikačné číslo (IČO) 35 853 565  

 

štatutárny zástupca Bc. Marian Muráni 

 konateľ 
 Arménska 4, 821 07  Bratislava 

  

zodpovedný zástupca Bc. Marian Muráni   

 Arménska 4, 821 07  Bratislava 

 

Autorizácia je udelená na vykonávanie týchto činností pre iného prevádzkovateľa:  

 

a) vypracúvanie a aktualizácia oznámenia, 

b) posúdenie rizika, 

c) vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho 

systému, 

d) vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy, 

e) vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do 

plánu ochrany obyvateľstva, 

f) konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až e). 
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Autorizovaná osoba je povinná pri vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje toto 

rozhodnutie, postupovať v súlade s § 21 ods. 12 zákona. 

  

Dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti : 05.09.2016 
 

Čas platnosti autorizácie :  05.09.2026 

 

Odôvodnenie : 

 

B.P.O. s.r.o., Arménska 4, 821 07  Bratislava, IČO: 35 853 565, (ďalej len „žiadateľ“) 

predložila ministerstvu žiadosť zo dňa 13.08.2021 zaevidovanú pod číslom 44070/2021 

(11576/2021-10.2) o predĺženie platnosti autorizácie č. 003/2016/AUT – 1.9 na základe § 21 

ods. 7 zákona, pripojila k nej príslušné doklady v súlade s § 21 ods. 5 a ods. 12 písm. b) 

zákona a zaplatila správny poplatok vo výške 79,- eur.  

 

Ministerstvo preskúmalo uvedenú žiadosť a pripojené doklady a konštatuje,  

že žiadateľ spĺňa zákonné podmienky na predĺženie platnosti uvedenej autorizácie, a preto 

rozhodlo tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

  

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní v znení neskorších predpisov na ministerstvo. 

 

 

 

      Ing. Henrieta Čajková  

                      riaditeľka odboru environmentálnych 

                                     rizík a biologickej bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje : 

B.P.O. s.r.o., 

Arménska 4 

821 07  Bratislava 

 


