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Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zaiaďeniana zber odpadov

Výrok
olaesný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné pľostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona
č' 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v zneni neskorších predpisov a v zmysle $ 104

ods. l písm. d) zákona č. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v meni neskoľších
pľedpisov (ďalej len ,,zžtkon o odpadoch"), v súlade s ustanovením $ 108 ods.l písm. m) zákona o odpadoch a na
záklaďevykonaného správneho konania podľazákonač.'ĺ1l|967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení
neskoľších predpisov udel'uj e

súhlas

na prevádzkovanie zaríadeníanazber odpadov podľa $ 97 ods' 1 písm. d) zákona o odpadoch pľe pľevádzkovatel'a
zariadenia:.

FCC Hlohovec' s.r.o.' Šoltésova 22l3I27 ,9z0 u Hlohovec tČo: :o 280 437

Súhlas sa vzťahuje:
a) na zber odpadov, drú a kategóľiu odpadov uvedených v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č' 36512015 Z. z.,ktotou
sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým číslom:

Kat. č. Názov druhu odpadu Kategória
20 0l 01 papier a lepenka O
20 0102 sklo O
20 0l 03 viacvrstvové kombinované materiály nabáze lepenky (kompozity nabáze lepenky) o
20 0104 obaly z kovu O
20 0l 05 obaly obsahujúce zrryšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátaneprázd-
nych tlakových nádob N
20 01 10 šatstvo o
20 0l l l textílie o
20 0l l3 rozpúšťadláN
20 0I 14 kyseliny N
20 01 15 zásadyN
z0 0t 1'7 fotochemické látky N
20 0I 19 pesticídy N
20 0I 2I žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 0l 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodíky N
20 0l 25 jedlé oleje a tuky o



20 0l26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 0I 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá aživice obsahujúce nebezpečné látkyN
20 0I 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 0I 27 o
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batéľie a akumulátory
obsahujúce tieto batéľie N
20 0I34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 o
20 0l 35 vyľadené elektrické a elektronickézaríadeniainé ako uvedenév 20 0I 2I a20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
20 0I 36 vyľadené elekĺické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 0l 21

200123a200135O
20 0l 38 dľevo iné ako uvedené v 20 01 37 o
20 0I 39 plasty O
20 0l 40 kovy O
20 0| 40 01 meď, bronz, mosadz o
20 0| 40 02 hliník o
20 0l 40 03 olovo O
20 0l 40 04 zinok O
20 0Í 40 05 že|ezo a oceľ o
20 01 40 06 cín o
20 0I40 07 zmiešané kovy o
20 02 0l biologicky tozložiteľný odpad o
20 03 07 objemný odpad o

b) na pľevádzlaľ Zbemý dvor II. _ Šoltésova z2l3l27, g2O 0l Hlohovec

2. Spôsob nakladania s odpadmi v pľevádzke:

'zhromažďovanie, predbežné triedenie a dočasné uloŽenie odpadu na účely prepravy do zaľiadenia na spracovanie
odpadov.

3' Technické poŽiadavky prevádzky zariadenia

Zariaďeníe na zber odpadov Zbemý dvor II. je umiestnený v aľeáIi na Šoltésovej 22 v Hlohovci ako samostamý
oplotený auzamykatelhý objekt naparc' č.475312,4L53l4 a4l53l7 . Plocha zberného dvoľa je 2000 mr. Celá plocha
je spevnená betónoými panelmi a cementobetónovou doskou CB hr. 200 mm' V zariadení sú umiestnené:
- EKo - sklad' v ktorom sú umiestĺrené kontajnery a nádoby pre zber nebezpečného odpadu,
- sklad so spevnenou podlahou na skladovanie vyradených chladničiek a elektľa;
- obytná bunka pre obsluhu zaiadenia,
- 7 ks veľkoobjemový vaňový kontajner kontajner o objeme 7 m3 pre zItomaŽďovanie objemného odpadu z domác-
ností;
- l ks vel'koobjemový vaňový kontajner o objeme 7 m3 pre zltomažďovanie odpadu zo zelene;
- l ks veľkoobjemový vaňový kontajner o objeme 7 m3 pre zttomaŽďovanie papiera a kaľtónov;
- 6 ks big-bagov na plasty;
- 2 ks veľkoobjemorrý vaňový kontajner o objeme 5 m3 pre zltromažďovanie skla;
_ 2 ks 1 ks vel'koobjemový vaňový kontajneľ o objeme 7 m3 pľe zltomažďovanie oľezov z drevín.

Technické údaj e EKo-skladu :

- kovová, celolakovaná, zváraná konštrukcia s uzamykateľnými dverami a roštovou podlahou;
- s bezpečnostnou záchytnou vaňou;
- použitelný bez potreby záklaďy;
- hmotnosť vlastnej konštľukcie: 1000 kg;
- nosnosť: 3000 kg.

V EKo-sklade budú umiestnené nasledujúce nádoby a kontajnery pre zber nebezpečného odpadu:
- 20 01 05: prázdne obaly ukladané na roštovej podlahe;
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- 20 0 l 1 3: rozpúšťadlá ukladané v pôvodných obaloch na pľepravkách;
- 20 0l 14: kyseliny ukladané v pôvodných obaloch na prepravkách;
- 20 01 15: zásady ukladané v pôvodných obaloch na prepravkách;
_ 20 0l 17: fotochemické látky ukladané v pôvodných obaloch;
- 20 0I l9: pesticídy ukladané v pôvodných obaloch na roštovej podlahe;
- 20 0l 2l: l ks plastová nádoba o objeme 24O l na zber oľtuťoých ýbojok a žiariviek;
- 20 0 1 23 : vyradené zariadenía obsahujúce chlóľfluórované uhľovodíky;
- 20 0l25: l ks IBC nádoby o objeme 1000 l na jedlé oleje a tuky;
- 20 01 26: l ks IBC nádoby o objeme 1000 l na nebezpečné oleje;
- 20 0l 27 : fatby , lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky ukladané v pôvodných obaloch na ľoštovej podlahe,
zber suchých galvanických článkov a Ni-Cd akumulátorov na rošte na podlahe;
- 20 0 l 33: zber odpadových olovených akumulátorov na rošte na podlahe;
- 20 01 34: zber batérii a akumulátoľov iných ako uvedených v 20 0 1 3 3 na rošte na podlahe;
- 20 0l 35: zber elektronických zaľiadení obsahujúcich nebezpečné látky.

4. Spôsob nakladania s odpadmi
Do priestorov zariadeniana zbet odpadov - Zbemý dvoľ II. budú dovážané vyššie uvedené odpady od občanov mesta
Hlohovec' Y zaľiadeni na zber budú j ednotlivé odpady po vizuálnej kontrole a odváženi umiestnené do príslušných
kontajnerov podl'a druhu odpadov. Nebezpečné odpady budú zhromažďované v EKo - sklade, ktoý je určený
na zber nebezpečných odpadov. Zber elektroodpadov a pozostáva z ich uloženia ďo zabezpečených kontajneľov,
ktoré budú po naplnení kapacity odvezené do medziskladu nebezpečných odpadov spoločnosti FCC Trnava. Zber
batérií a akumulátorov pozostáva z ich uloženia do zabezpečených kontajnerov. Nakladanie s ostatnými odpadmi
sa bude realizovat'na manipulačnej ploche a bude spočívať v ich triedení a uložení do príslušných kontajneľov. Po
naplnení transportnej dávky alebo podľa potreby budú odpady prepravované vlastnými dopľavnými prostľiedkami
alebo dopravnými prostriedkami odberateľa na ďalšie zhodnotenie.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zaríadenia

- zariadenie na zber odpadov spĺňa technické, ekologické ako aj prevádzkové podmienky;
- nebezpečné druhy odpadov budú uložené v EKo - sklade, ktoľý je na tuto činnosť prispôsobený a certifikovaný
k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi;
_ podmienky bezpečnosti práce sú zahrĺuté v prevádzkovom poriadku zariadenianazber odpadov a v opatreniach
pre prípad havárie;
- pľi práci s odpadom používať ochranné pracovné pomôcky (pľacovné rukavice, pracovné okuliare, pracovný odev
a pracovnú obuv) ;

- prevádzka zariadenia na zber odpadov je vybavená predpísaným hasiacimi prístrojmi pre prípad vzniku požiaru;
- v prípade úniku ropných látok je k dispozícii havaľijná sada.

6. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu

- ukončenie činnosti ohlásiť tunajšiemu úľadu;
- zhromaždené odpady odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným organizáciám

Súhlas sa udeľuje na dobu určiĺ.r do 0l. 05' 2026

Podmienky súhlasu:
l) odpady zhromúďovať utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným
nežiadúcim únikom tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostľedie a k poškodzovaniu hmot-
ného majetku.
2) Zverejíovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu a zverejnené druhy odpadov aj odoberať'
3) o druhoch a množstve odpadov viesť evidenciu na pľedpísaných tlačivách v zmysle vyhlášky č.36612015 Z. z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
4) Umožniť kontrolným orgánom prístup do stavieb, priestorov azariadeni, odoberanie vzoľiek odpadov anavy-
Žíadanie poskytnúť pľavdivé a úplné informá-cie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

iJ
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5) V prípade akejkol'vek zrneny týkajúcej sa nakladania s odpadmi je žiadateľ povinný požiadať o zmenu tohto

rozhodnutia.
6) Y zariadeni na zber odpadov zhromažďovať množstvo odpadov úmemé kapacite zariadenía'

7) Y zariadení je povolen é zhromaŽďovať len druhy odpadov povolené týmto súhlasom.

8j Pľevádzkouát"ľ i. povinný preveriť zloženie prijímaných odpadov pred ich uložením na plochu určenú na zber

odpadov a pred vstupom do prevádzky ich vždy vizuálne skontrolovať.

9)'ZariadeÄie na zb]r musí Ĺyť ozna8ené informačnou tabuľou, ktoľá obsahuje náležitosti podľa $ 6 vyhlášky č'

lllĺzoĺs Z' z, ovykonaní niektoých ustanovení zákona o odpadoch.

Zmena,zrušenie a strata platnosti rozhodnutia sa riadi ustanoveniami $ 114 zákona o odpadoch.

odôvodnenie

Prevádzkova teľ zariadenia FCC Hlohovec, Šoltésova 22l3I27 ,92o 01Hlohovec (ďalej len ,,FCC Hlohovec") po-

žiadal listom zo día25.02,zo2I okľesný úrad Hlohovec, odbor starosttivosti o Životné prostredie o udelenie súhlasu

na pľevádzkovanie zarĺadenia na zber odpadov'

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie'

Z obsahu Žiadosti okľesný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné pľostredie zisti|, Že predmetná činnosť sa

bude realizovať na existujúcej pľevádzke spoločnosti v Hlohovci na ulici Pľiemyselná 'Zbemý dvor II. Do pries-

torov zariadenia na 
"u"r 

áĺpuaä v - Zbemý- dvoľ II. budú dovážané vyššie uvedené odpady od občanov mesta Hlo-

hovec. V zariadení na zbeibudú jednotlivé odpady po vizuálnej kontľole a oďváŽení umiestnené do prís1ušných

kontajnerov podľa druhu o'dpadov. Nebezpečné odpady budú zhĺomažďovaĺé v EKo - sklade, ktorý je určený na

zber iebezpečných odpad oi. zb", elektroôdpadov á pozostáv a z ichuloženia do zabezpečených kontajnerov, ktoré

budú po náplnení kapácity odvezené do medziskladu nebezpečných odpadov spoločnosti FCC Trnava' spol. s r' o,

Priemyselná 5, gI'7 ó1 T.nuuu (ďalej len ,,FCC Trnav a"). Zber batéľií a akumulátorov pozostáva z ich uloženia do

zabezpečených kontajnerov. Nakladanie s ostatnými odpadmi sa bude ľealizovať na manipulačnej ploche a bude

spočívať v ich triedení a uložení do príslušných kontajnerov podľa dľuhu odpadov. Po naplnení transpoľtnej dávky
jebo podľa potreby budú odpady prepravované vlastnými dopravnými pľostľiedkami alebo dopravnými prostľied_

kami odberatel'a na d'alšie zhodnotenie.

K Žiadosti boli predložené nasledovné dokumenty:

- prevádzkový |oriadok a opatrenia v prípade havárie pre Zbemý dvor II zo dŕra 01.08.2020;

- iozhodnutiez posudzovanía vplyvov na životné prostredie vydané obvodným úradom životného prostredia Trnava

- pracovisko Hlohovec pod č. 2013/485/PB zo díla 16. 04' 20131'

- imluva č. 306T300794 o doprave a likvidácii odpadu so spoločnosťou FCC Tľnava;

- kópia súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zber odpädov č. oU-HC-osŽP-2oI6lO0062l/ŠSoH/AŽ zo díĺa

16.06.2021;
- kópia zm.eny súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zber odpadov ou-Hc-osŽP-20l9/0005'73-004 zo día

28.05.2019;
- kópia zmLeny súhlasu na prevádzkovanie zaríadenia na zbeľ odpadov oU-Hc-osŽP-2020/000804-004 zo dňa

0'1.08.2020;
- plná moc pre RNDr. Dominiku Mindasovú k zastupovaniu v konaní o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia

na zber odpadov.

okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné pľostredie listom č' oU-HC-osŽP-202U000369-002 zo dtn

03.03.2o2I oznámil začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zaľiadenia na zber odpadov a zá_

roveň naľiadil miestne šetľenie na prevádzke Zberný'dvor II. Na miestnom šetrení bolo zistené, že Zberný dvor II

je prevádzkovaný dlhodobo v zmysle platnej legislatívy a nový súhlas je Žiadaný z dôvodu, že pôvodnému súhlasu

toneí plutnosť dňa 0l.06.202l a od 0l.0l.202 t šúhlasyvydané pľed týmto dátumom nie je možné preaÍziť. Zároveĺl

bol na miestnom šetrení do žiadosti doplnený odpad s katalógovým číslom 20 0l 38.

Mesto Hlohovec, ako účastník konania, doručilo na okresný úľad Hlohovec, odbor staľostlivosti o Životné prostredie

stanovisko č. 487 5 l 202I l 17 4}1PET zo día 26.03.202I :

Z tnemnop|ánovacieho hľadiska je predmetná preváďzka zaľiadenia Ia zber odpadov umiestnená na parcelách č.

.4I53l2,4I.53l4,4I53l7 a 4l53l1l reg. ,,C" v k. ú. Hlohovec'
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Tieto plochy sú podl'a platného Uzemného plánu mesta Hlohovec súčasťou technického inemia- plôch mestskéhobloku ToR _ odpadové hospodáľstvo - zhodnocovanie oapaaár.- zhl'adiska podrobnejšieho funkčného využitiamestského btoku je potrebné rešpektovať vo väáe 
"u 

t r"^iy pián ."rtu zasidy stanoiené v nasledovnom regu_lačnom liste' v ktorom je určeni základná chaľakteľistika u n niĺne využitiev úenení na pľípustné a nepľípustnéfunkcie:

:9}-_^o-{p-".do-véhospodárstvo-zhodnocovanieodpadovZAKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

ii!a''ääl'ĺträT:rí'ffi":iJfi:-*?:Jŕäj::):'" 
a zariadeni na zbera zhodnocovanie odpado v (pr, zberný

PRÍPUSTNE FuNKČŇÉ VÝij'ifi "

- stavby azariadenianazber a zhodnocovanie odpadov,
- odstavné miesta a obslužné komunikácie,
- izolačná a ochľanná zeleň.

PoDMIENEČľE pnÍpuSTNE FtINKČNE VYUŽITIE
- ďalšie nevyhnutné:bj.kľ: zariadeniaspäté s primárnou funkciou (prevádzkou),- zariadenia technických služieb mesta,
- výučbové a doškoľovacie zariadeniavo väzbena dominantné/vhodné funkčné vylžitie.
NEPRÍPUSTNE FLINKČNÉ vyuŽnrc
- stavby azariaďenia na zneškodňovanie odpadov,
- bývanie a rekľeácia v akejkoľvek forme,
- zariadenia občianskeho vybavenia všetkých druhov,
- výľoba' výrobné služby, skladovanie, ako aj ostatnádopľavné a technické vybavenie akohlavné stavby, resp. ako stavby, ktoré pľiamo nesúvisia s primámou funkciou'- ľeklamné stavby,

V ľámci koncepcie riešenia zariadeni na zber 
.azh-odnocovanie odpadov je predmetn é zariadenie na zberodpadovnavrhnuté na pokľačov anie prevádzky s kapacitou 3 000 t ročne. í i-y.l" uýššie uvedeného konštatujeme, že pľed-metná prevádzka s maximálnou kapácitou 3 000 t/rok je v súlade , n *enýn, využit;iÁúzemia stanov enýmv Zá-väznej časti Uzemného plánu mestá Hlohovec. UpozoÁujeme však, ze v pieomát nom územinie je prípustné zneš-kodňovanie odpadov' Toto vyjadrenie sa vzťahuj. nu u .úču.norti P]atng LJzemnýplán mesta Hlohovec, ktoréhozáväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväznýmnariadením mesta Hloúo vec č. itÍĺzola zo dťla24'4.2018,ktorénadobudlo účinnosť dťla 22'5 '2018, v znení ľ:!"::ľ'' ".i; J;;Inkov vyhlásených všeob ecne záväzným naria-dením mesta Hloho vec č. 283 /202l zo dňa 25 .02.202 l , ktoré nadoĹuďo účinnost, dťl. 18 .03 ,2021 'Mesto Hlohovec súhlasí s vydaním súhlasu na preváďzkovanie zaria.denia na zberodpJorr, na.prevádzk e Zbemý

ľ']:iji;l"J:ä:'i:1'ľj:ľá""', 
p'. |'.""o"r."'"t.ľa IČó;a; iaó' qsl,FCC Hlohovi., ..,-,-s"l, i,",,áíň1'ir,

Na základe predložených podkladov rozhodnutia a vykonaného správneho konania okľesný úrad Hlohovec, odborstaľostlivosti o životné pľostredie ľozhodol tak, ako já 
'u.d;;a;;r"1rrokovej časti tohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok:
1 l,0 € podl'a položky č.162 záĺkona NR SR č
zaplatený nominálnymi kolkami.

l-

l45l1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneníneskoľších pľedpisov,

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podl'a ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. l a 2 spľávneho poriadku podať odvolaniedo 15 dní od jeho doľučenia na správny orgán, ktor'ý to;o ľozhädnutie vydal' odvolacím orgánom je okesný úradTrnava, odbor opravných prostľiedkov, Vajanského 2,9t7 0l Trnava. Toto ľozhodnutie možno pľeskúmat,súdomaž po vyčeľpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing' Alica Fridľichová
vedúca odboru
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Infomrativna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČo: ootstaoo Sufix: l0l28

Doručuje sa

FCC Hlohovec' s.r.o.' Šoltésova z2l31.27,920 0I Hlohovec, Slovenská republika
Mesto Hlohovec, trĺ.R.Štefánika 7,920 0l Hlohovec, Slovenská republika
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektoľát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina ,

949 0I Nitra, Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnostl a vykonate!'nostl

doloŽkyvp

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky

Vytvoril:

o u -H c-os zP -2021 I 000 36 9-004

13.05.2021

Froncová Lucia

X

Udaje sp rávoplatnenia rozhod nutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

13.05.2021

X

1



osvedčovacia doloŽka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosli orgánov verejnej moci a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Udaje o pÔvod dokumentochelektron

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo,217 6.231 .2.27 51 650

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

ľJKb8TscZp9yoT+cNE/oGhPWTsYQWo29Vv4fbhErlh5k7/PNhTENcW2Vvseflľ6GQAvvniycULjlo6tc4JTsg==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

dokument v elektronickej podobePôvod

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object202 1 05 1 3060435500_0.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

+CVl YYV+lSl v36kNNxNQ3Wg5lH2JacNbaHQajZ9ZejePSIZzLTOl XSsl lmaYMRTBpxlELgSWUYwPTkrNb3fwlA==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

Autorizačné prvky pÔvodných dokumentov v elektronickej podobe

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pÔVodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autoľizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

28.04.2O2107:34

'19.05.2021 16:49Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je založená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Alica Fridrichova, IDCSK-2717050

Zastupovaná osoba Okresny urad Hlohovec

1t3



Mandát

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Opravnenie 1 1 09, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ I zakona c. 27212016 Z. z. $ 2 zakona c.
Z. z. o org. miestnej statnej spravy , Zakon c. 5512017 Z. z. o statnej sluzbe, Smernica MV SR c. 1412018

Kvalifikovaná elektronická pečať

platná

13.05.2021 0B:04

19.05.2021 16:49Čas overenia autorizác|e

Mĺesto autoriácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Kvalifikovaná

platná

28.04.202107:33

PSCA TSA2 2O2O

19.05.2021 16:49

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

cao.21 7 6.231 .2.27 5 I 650Názov dokumentu

M inisterstvo vnÚtra Slovenskej republiky, NTRSK_OO 1 5 1 866

na

en

ldentifĺkátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová k autoĺizácie

Autorizované elektronické

Autorizácia elektronického dokumentu

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

k prostriedku autorizácieČasová

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

KvalifikovanáTyp časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky platná

13.05.2021 08:04Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

19.05.2021 16:49

Autorizované elektľonické

Názov dokumentu coo.21 7 6.231 .2.27 51 650



elektronické dokumenty(

Názov dokumentu Object202 1 051 3060435500_0.xml

novovzniknutého dokumentu v listinUd forme

IPočet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 8

7

Úo o konverzii

Evidenčné čÍslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 19.05.2021 16:49

7346-210519-7376

zamestnanec

Zaručenú konverziu

36631124

Slove pošta, a's.,
Partizánska cesta 9' 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB' oddielSa' vl. č.803/5

Jakub

Takáč

+) Ak bola zaíučená konwrzla Vykonaná automalĺzovaným spôsobom, pd€zvĺsku' íunkcil á o pracovnom zaradenĺ 6a neuvádzalÚ.

lČo

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvisko

Podpis a pečiatka

sLovENsKÁ poŠTA' a
Partizánska cesta 9

975 99 Banská By$trioa
- 1277 -

3/3



st-ov.51s.rÁ PoSTA, a. s.

'';3ľil;ľĹ'Ĺ'J3,l""_ 1277 _
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