
Inžinierska a poradenská činnosť  

v oblasti životného prostredia 

ENVIROLIVE, s.r.o. 



ENVIROLIVE, s.r.o. je slovenská spoločnosť . Na trhu pôsobíme viac rokov, počas ktorých sme si 

vybudovali dobré meno medzi obchodnými partnermi najmä vďaka profesionálnemu, 
ústretovému a komplexnému prístupu k problematike ochrany životného prostredia. 
Ponúkame služby v oblasti nakladania s odpadmi, odpadmi z obalov, ochrany ovzdušia a ochrany 
vôd. Robíme komplexné zabezpečovanie v oblasti legislatívy a životného prostredia pre výrobné, 
obchodné, servisné a projekčné spoločnosti, ako aj pre hotelové, reštauračné a zdravotné 
zariadenia, samosprávy miest a obcí. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri svojej činnosti sa sústreďujeme najmä na dodržiavanie legislatívnych a právnych požiadaviek 
podľa príslušných zákonov a vyhlášok na ochranu životného prostredia. Zabezpečujeme kontakt s 
orgánmi štátnej správy, spracovávame potrebnú dokumentáciu, vedieme evidenciu, vykonávame 
pravidelné audity a navrhujeme opatrenia na nápravu či zlepšovanie. 

 

Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť budúcnosť, vždy 
pamätajme na ochranu a tvorbu životného prostredia . 



Naše služby v ochrane ŽP: 
 
Odpadové hospodárstvo a obaly 
Poradenstvo a vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva na základe zákona  MŽP SR  
č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (obaly a odpady z 
obalov). Plnenie povinností vyplývajúce zo zákona a súvisiacich nových vyhlášok MŽP SR č. č. 
365/2015 Z.z. Katalóg odpadov, č. 366/2015 Z.z. (o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti), 371/2015 
Z.z. (Vykonávacia vyhláška),. 
  

Ochrana ovzdušia 
Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č.137/2010 Z.z. (tzv. zákon o ovzduší) v znení 
jeho noviel a doplnkov. 
  

Ochrana vôd 
Poradenstvo a vypracovanie dokumentácie ochrany vôd na základe zákona MŽP SR č. 364/2004 Z.z. 
o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 
  

Školenie 
Cieľom školenia je poskytnúť podstatné informácie v kontexte právnych predpisov a praxe tak, aby 
zmeny súviseli s každodennými prevádzkovými požiadavkami riadenia oblastí životného prostredia. 
 

Vývoz odpadov 
Zabezpečenie vývozu nebezpečných a ostaných odpadov prostredníctvom organizácií oprávnených 
na nakladanie s týmto odpadom.  
 

Doplnkové služby: 
 
BOZP a Pracovná zdravotná služba 
Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP, Požiarnej ochrany a výkon činností Pracovnej 
zdravotnej služby,  bude  vykonávané na základe platných osvedčení a oprávnení.  
 
Zberné nádoby  (zabezpečenie, predaj, dovoz) 
Zabezpečenie zberných nádob na nebezpečné a ostatné odpady, pre separovaný zber a plastové 
vrecia.  

Vaše povinnosti, problémy a starosti... sú našim koníčkom. 
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