OKRESNY URAD TRNAVA

odboľ staľostlivosti o źivotnéprostredie
oddelenĺe ochľany prírody a vybľaných zložĺekživotnéhopľostľedĺa
Kollárova 8,9I7 02 Trnava
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FCC Tľnava' s.ľ.o
Priemyselná 5
9I7 01' Tľnava
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Vńš list čĺslo/zodňa

Vybrvuje/linkĺ
Mgľ. Natália Hubinová/3 l2

Naše čÍslo

-/ll.04.20r8

OU.TT.OSZP320l8/0l5650/ŠSoH/Hu

Dlĺtum

20.04. z0t8

Vęc
Polyldenie o rgislľácii

okľesný úľadTrnava, odboľ staľostlivostí o Žívotnéprostredie, oddelenie ochľany príľody

a vybľaných zložiek životnéhopľostľedia podľa $ 98 ods. 5 zákona č,. 79lz0$ Z. z., o odpadoch
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znęnÍ neskoĺšĺchpľedpisov (ďalej len ,,zákon

o odpadoch")

potvrdzuje
že vo veciach štátnej spľávy odpadového hospodárstva vykonal podl'a $ l08 ods.
o odpadoch

registľácĺu
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čísloľegĺstľácĺe:12/20t8tTT tl,2,4
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Dátum podanĺa žiadostĺ:t2, 04. 2018
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Enviľonment

Fc€ Trĺ,tevä, s"ľ.o.

Pľe pľávnĺcktlosobu:
obchodné meno
Sídlo:

Priemyselná 5, 917 01 Trnava
lĆo: :r qłg ssz tč pľe daň: sK2020392352
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F'CC Tľnava' s.ľ.o.
Pľĺemyselná 5, 9t7 01 Trnava

lČo:
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Štatutárny orgán:

konatelia
Ing. Tomáš Antal

Meno a pľiezvisko:
Bydlisko:
Meno apľiezvisko:
Bydlisko:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
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Ing. BystľíkStanko

Mgľ. Tĺbor Pekaľčík
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stľana č. 2 k potvľdeniu o ľegistľácii č. oU-TT-oszP3-2ol8/ol5650/ŠsolVHu

Výpis z obchodného ľegistľa okľesného súdu Tľnava, oddiel: Sľo, vložka ěíslo: 1344/T
k dátumu 05. 02. 2018

čĺnnost',ktorá je predmetom registľácie:

_
_

'

zbet ođpádov bez prevádzkovania zaľiadenia nazbet odpadov podľa $ 98 ods. 1 zákona o

odpađoch,
ěinnosť obchodníka podľa $ 98 ods. 2 zákonao odpadoch ,
ěinnost'spľostľedkovateľa podľa $ 98 ods. 2zákonao odpadoch,
ěinnost' dopľavcu odpadu, ktory vykonáva pľepľavu odpadu pľe vlastnťt potľebu, podľa $ 98
ods. 4 zákonao odpadoch

)

činnosťdopľavcu odpadu, ktoý vykonáva pľepľavu odpadu pľe cudziu potrebuo podl'a $ 98
ods. 4 zźl<onao odpadoch

Dľuhy odpadov, ktoré sú pľedmetom činnosti ľegistľovanej osoby, podl'a vyhlášky nĺŽp sn
č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení.neskoľšíchpľedpisov (dJalei
len,,Katalógođpadov"):
Pľedmetom regĺstrácie sú všetky druhy a poddľuhy odpadov kategórĺe ,,o" a kategóľie ,rN'{
uvedené v Katalógu odpadovn s výnĺmkou odpađov,ktorých tľetĺedvojěíslĺe je 99.

okľesný úľadTľnava, odbor starostlivosti o životnéprostredie, odđelenieochľany pľíľody
a vybľaných zložiek životného pľostľedia týmto rušípotvľdenie o ľegistrácii vydané pod
č. spisu oU-TT-oszP3-2ol4lo13033/ŠSoHlZezo dňa l6. 06.2ol4,ě. registľácieI4l20I4lTTl|,2.
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vedúci odboru

