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oKRESľÝ unaD TRNAvA
oDBoR STARoSTLIVosTI o ävoľľE PRoSTREDIE

oddelenie ochľany prírody a vybraných z|ožiek životného pľostredia

Kollarova 8,917 02 Trnava

čĺslo spisu

ou-TT-oszP3 -202r I 0059 93 -004

Trnava

0t . 03. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. l písm. d) zákona č.7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a

doplnení niektoých zákonov v zneníneskorších predpisov naprevádzkovanie zariadenínazber odpadov-- Zbemých

dvorov I., II.' ilI., IV., V., VII., V[I. v Trnave / FCC Tmava, s.r'o., Priemyselná 5,gl']01 Trnava, ĺČo:sl qqg

697;Mesto Tmava

Výrok

okĺesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany príľody a vybraných zložiekží-
votnéhó prostredia ako príslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 5 ods. l zátkona č. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve

starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov a ako

príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ 104 písm. d) zékona é. 79lzu5 Z. z. o odpadoch

ä o 
"*"n" 

a doplnení niektoých žákono,, v zneníneskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $

108 ods. 1písm. m)zákonaó odpadoch aĺazák\adevykonaného spľávnehokonaniapodľazákonač.711196-lZb.

o správnom konaní (správny po.Ĺdot; v znenineskoľších predpisov (ďalej ten 
',správny 

poľiadok")

udeľujesúhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadeĺía na zber odpadov - zberných dvorov,

pľe pľevádzkovateľa zariadení'.

obchodné meno: FCC Trnava' s.r.o.

Sídlo: Priemyselná 5,9l7 01 Trnava
lČo: :t 449 697

Sídlo zariadení na zber odpadov _ zbemých dvoľov:

- Zbený dvor I', Mikovíniho ulica, Tľnava,
- Zbemý dvor II., Tajovského ulica, Tľnava,
- Zbený dvor III., Sasinkova ulica' Tmava,
- Zberný dvor IV.' Ulica A. Kmeťa, Tmava,
- Zberný dvor V., Cuková ulica, Trnava,
- Zbemý dvor VII., Bottova ulica, Trnava,
- Zbemý dvor VIII., Seľedská ulica, Tmava.

Zoznamdruhov odpadov zaradenýchv zmysle Vyhlášky MŽP sR č.365120|5 Z. z',ktorou sa ustanovuje Katalóg

odpadov v znenivýnusry vĺŽp šn č,.3z0l2}l7 Z' z., s ktoými sa bude v zariadeniach nakladať:



Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategóľia odpadu

20 01 01 papier a lePenka O
20 0l02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály nabáze lepenky (kompozity nabáze lepenky) o
20 0104 obaly z kow O
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátaneprázd-

nych tlakových nádob N
20 01 08 biologicky rozloŽiteťný kuchynský a reštauračný odpad o
20 01 10 šatswo o
20 01 11 textílie o
20 01 13 rozpúšťadláN
20 0I 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 0l 17 fotochemické látky N
20 0| 19 pesticídy N
20 ol 2l Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 O| 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlóľfluórované uhľovodíky N
20 0I25 jedté oleje a tuky o
20 0I 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 0l 25 N
20 oI 27 farby, tlačiarenské farby, lepidtá aživice obsahujúce nebezpečné látky N
20 0I28 farby' tlačiarenské faľby, lepidlá ažívice iné ako uvedené v 20 0I27 o
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 o
20 0l 3 l cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 0L 3zliečivá iné ako uvedené v 20 0l 3l o
20 0133 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netľiedené batérie a akumulátory

obsahujúce tieto batéľie N
20 0I34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 0l 33 o
20 0l 35 vyradené elektrické a elektronick é zariadeniainé ako uvedené v 20 01 2I a20 01 23, obsahujúce nebezpečné

časti N
20 0| 36vyradené elektrické a elektronickézariadeniainé ako uvedené v 20 0l 2l,20 0l 23 a 20 0l 35 o
20 0I 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 0I 3'l o
20 0l 39 plasty O
20 0I 40 kovy O
20 0I40 0l meď, bronz, mosadz o
20 0l 40 02 hliník o
20 0l 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 0I 40 05 žeIezo a oceľ o
20 01 40 06 cín o
20 01 40 07 zmiešané kovy o
20 02 0l biologicky roz|ožiteľný odpad o
20 03 07 objemný odpad o
20 03 08 drobný stavebný odpad o

Spôsob nakladania s odpadmi:
V zberných dvoroch sa vykonáva zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Na zberných dvo-

roch môžu fyzícké osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbemom

dvoľe umožňuj e z(kon o odpadoch, a oddelene zbieruné z|ožky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu

ustanovenom vo všeobecn e záväznom nariadení Mesta Trnava. V zariadeniach je vykonávaný zber odpadu _ zhro-

mažďovanie odpadu od ýzických osôb vrátane predbežného tľiedenia a dočasného uloženia odpadu na účely pre_

pravy do zriadenina spracovanie odpadov.

Technické údaj e prevád zky zariaďeni'.
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.'ľiadenie na zbeÍ odpadov Zbemý dvoľ I., Mikovíniho ulica je situované na oplotenom pozemku pri kľižovaní
Mikovíniho ulice s vodným tokom Tmávka v k. ú. Tmava, p. č. 651 ll97.P|ochaZD I. je 575 m2, z toho je plocha
s rozlohou 239,5 m2 spevnená betónoými panelmi a plocha s rozlohou 232 m2je spevnená zhutneným štrkovým
násypom.
Zariadeniena zber odpadov Zbemý dvor II., Tajovského ulicaje situované na oplotenom pozemku, ktoý sa nachádza
v areáli SPŠS Trnava, v k. ú. Trnava, p' č. 1620ll.
Zariaďenie nazbet odpadov Zberný dvor III. je situované na oplotenom pozemku na Sasinkovej ulici, v k. ú' Tľnava,
p' č. 567Il273 o výmeľe 420 m2.
Zariadenienazber odpadov Zberný dvor IV' je situovaný pri kľižovatke ulíc A. Kmeťa a Sibírska, v k' ú. Trnava, p'
č. 8909/l . Plocha ZD Iv. je 240 m2, z toho je plocha o rozlohe 108 m2 spevnená betónoými panelmi.
Zariaďeníe nazber odpadov Zbemý dvoľ V. je situované oplotenom pozemku na Cukĺovej ulici v k. ú. Tmava, paľc'
č. 3540ll ' Plocha ZD Y. je 716 m2.
Zariadenie na zber odpadov Zbemý dvoľ VII. je situované na oplotenom pozemku na ulici Jána Bottu v k' ú' Trnava,
paľc'č. 1480.PlochaZDVII.je304m2,ztohojeplochasrozlohou234m2spevnenábetónovýmipanelmiaplocha
70 m2 spevnená zhutneným štrkovým násypom.
Zaríadenie na zber odpadov Zbemý dvor VIII. je situované na oplotenom pozemku po pravej strane ulice Seredská,
smerom k diaľnici, v k. ú. Modľanka, paľc. č- 3l7 13 . Plocha využivaĺá pre zaríadeníe na zber je 229 m2, celá plocha
je spevná betónom.
Vo všetkých zriadeniach sú umiestnené:
- informačná tabuľa s údajmi,
- kontajnery a nádoby na uloženie odpadov rôznych vel'kostí a typov,
- EKo sklad s uzamykatelhými dverami, ľoštovou podlahou a s bezpečnostnou záchynou vaňou, v ktoých sú
umiestnené kontaj nery a nádoby na zhr omažďovanie nebezp ečných odpadov,
- pľotipožiarne zariadenia _ hasiaci prístroj,
- havarijné zabezpečenie - lopata, metla, perlit, plastové vrecia, gumené rukavice, okuliare.

Bezpečnostné opatrenia pľi pľevádzk e zariadeni:
Pri prevádzkovani zariadenia na zber je potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravía pri pľáci
a požiadavky požiarnej ochrany ustanovené v osobitných právnych predpisoch. Zodpovedný vedúci zabezpeči oď-
borné školenie pracovníkov v zmysle bezpečnostných a protipožiarnych pľedpisov, revízie a kontrolu zariadenia
na zber odpadov' V priestoroch zberných dvorov platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. V
prípade vzniku havarijného stavu sa pľacovníci budú riadiť pokynmi uvedenými v prevádzkovom poriadku. V prí-
pade haváľie sú na pľevádzkach umiestnené: lopata, metla' náhradné PE vrecia alebo nádoby, dľevené piliny, hydrát
vápenaý alebo sóda, gumené rukavice, hasiaci prístľoj.

Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa ude\e od 11. 05,202I do 10. 05.2026

V prípadoch ustanovených v $ 1 14 ods. 1 zétkona o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodáľstva
vydané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
l. Pri pľevádzkovaní zbemýchdvorov dodrŽiavať ustanovenia zákonao odpadoch, ustanovenia všetkých súvisiacich
vykonávacích predpisov a súvisiacich pľávnych noľiem.
2. V prípade akýchkoľvek zmieĺ súvisiacich s prevádzkovanim zberných dvorov, požiadať o zmenu tohto rozhod-
nutia.
3' Pred ukončením činnosti zariadeninazbq odpadov zabezpeč,iť odovzdanie všetkých odpadov, ktoré sa nachá-
dzajiv areáloch zberných dvorov, oprávneným organizáciám. Po ukončení činnosti zariadenínazber odpadov sa
v areáloch zberných dvoľov nesmú nachildzať žiadne odpady.
4. odpady, ktoré sú pľedmetom súhlasu prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, zhĺomažd'ovat' výlučne v
areáloch zariadeni.
5. V zariadeniach zhromažďovať maximálne také množstvo odpadov, ktoré je adekvátne ich kapacite.
í'lZariadenianakladať s odpadmi tak, aby nepľišlo k nežiaducemu úniku nebezpečných látok do prostredia.

J 'Uďržiavať čistotu a poriadok v areáloch zbemých dvorov a na priľahlých nehnutel'nostiach.
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odôvodnenie
Listom zo dňa 28. 0l. 2021, ďoručeným na okresný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany príľody a vybľaných zložiek životného prostredia (ďalej aj ,,oÚ- Tmava,.) dňa 01.02.202l, požíadaIa
spoločnosť FCC Tmava' s.ľ.o.' so sidlom: Priemyselná 5,9l7 01Tľnava, lČo: :t 44g 697 (ďalej len,,FCô Tmava,
s.r.o.) o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadeni na zber odpadov _ zbemýchdvorov:
- Zbemý dvor I., Mikovíniho ulica, Trnava,
- Zbený dvor II., Tajovského ulica, Tmava,
- Zbemý dvor III., Sasinkova ulica, Tmava,
- Zbemý dvor IV., Ulica A. Kmeťa, Tľnava,
- Zbemý dvor V., Cukľová ulica, Trnava,
- Zbemý dvor VII., Bottova ulica, Tmava,
- Zberný dvor VIII., Seredská ulica, Trnava,
v zmysle $ 97 ods. l písm. d) zákona o odpadoch.

Jedná sa o existujúce zbemé dvory, ktoľé prevádzkuje spoločnosť FCC Tmava, s.r.o. na území mesta Tmavanazá-
klade zmluvy uzatvoľenej s Mestom Trnava. Predmetné zbemédvory žiadateľ v čase podania tejto žiadosti prevádz-
kuje na zátklade súhlasu udeleného rozhodnutím č. oU_TT-osZP3-20I6l0l4288/ŠŠoH/Hu zo dňa l0. os' zorc,
v zneni zmeny tohto rozhodnutia č. oU-TT-osZP3-2o20lo2473g-004 zo dňa 30.06. 2020, ktorý je platný do l0.
05. 202l. Na základe uvedeného ťunajší úrad udelil nový súhlas na prevádzkovanie predmetných žbemých dvorov
nadväzne, a to od 1 l' 05' 2021'Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny oľgán|osĺrpoval v súlade s $ 97 ods.
17 zäkona o odpadoch a vzhl'adom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na uioity' 8u., najviac nu páľ rokov,
súhlas udelil do I0.05,2026.

okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie' oddelenie ochĺanyprírody a vybraný chzložiekživot-
ného prostredia listom č. oU-TT-o szP3-2o2ll005993_002 zo dňa 04' 02. 202l oinámii začatiekonania v uvedenej
veci avyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do 15 dní. Dťla I7. 02.2o2l bolo na tunajší úrad
doručené súhlasné stanovisko Mesta Tmava k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenianazberodpaäov vy-
dané pod č. osaŽP86226-10070l2O21lDo zo ďía 16.02.2021.y uvedenom stanovisku Mesto Trnava, ako účastník
konania, zároveípoŽadovalo dodtžať podmienky, ktoré oÚ Tľnava zahmlildo podmienok tohto rozhodnutia.

Žiadosť o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zbernýchdvorov obsahovala všetky náležitosti v zmysle $ 22 vyhláš-
ky MŽP SR č. 37ll20 t5 Z' z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonao odpadoch v znenineskorších
predpisov, a to:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenianazber odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať,
- rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktoými sa v zariadení bude nakladať,
- technické údaje o zariadeni,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadení''
- opatrenia pre prípad havárie,
- kópiu rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia Trnava, odboru kvality životného pľostľedia č. G20l0l00625lŠsuERtľe zo dťra27. 04.2010 - rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru - navrhovaná činnosť
,,Zberný dvor I.", k. ú. Trnava sa nebude posudzovať podl'a zákona č.24/2006 Z' z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v zneni neskoľších predpisov,
- kópiu rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia Trnava, odboru kvality životného prostredia č. G20l0l02596lŠstrĺpvľe zo dňa28. 12.2Ol0 _rozhodnutie zo zisťovacieho konania kzámeru- navrhovaná činnosť
,,Zbemý dvor II' _ Tajovského u7., Zbemý dvor III. _ Sasinkova u|, Zbemý dvoľ IV. _ ul. A. Kmeťa, Zbemý dvor
V' _ Cukĺová ul., Zbemý dvor VI. _ Zavarská cesta, Zbemý dvor VIII. - miestna časť Modranka,,, k. ú. Tmava sa
nebude posudzovať podľa zákon a č.2412006 Z. z. o posudzovaní vpýov na životné prostredie v znenineskorších
predpisov,
- kópiu rozhodnutia Ministerstva životného proshedia Slovenskej republiky č.3646/05-|.6lhp zodňa 13. 02.2006
.- rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru - navrhovaná činnosť ,,Zbémý dvor _ Ul. J. Bottu,,, k. ú. Tľnava sa
nebude posudzovať podl'a zákona č.2412006 Z. z, o posudzovaní vplyvov na iivotné prostredie v znenineskorších
predpisov,
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- kópie zmlúv na zabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu;kópia zmluvy na zabezpečenie spľacovania elektroodpadu; kópia zmluv y na zabezpečenie spraco vania arecykláciepoužitých batérií a akumulátorov.
K žiadosti bolo ďalej priložené:
- kópia súhlasu, na z{lklade ktorého pľevádzkuje žiadateľ zbernédvory v čase podania žiadosti - rozhodnutie okres-ného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné pľostredie, oddelenia ochrňy prírody a vybran ých zložiek život-
ného prostredia č. oU-TT-oszP3-20l6/014288/ŠšoH/Hu zo dňa 1o. 05. 2016 akópia zmeny tohto rozhodnutia -rozhodnutie č. oU-TT-osZP3-2O2Ol0z473g-O04 zo dňa 30. 06' 2020,
- kópie dokumentov Prevádzkoý poriadok a opatľenia v pľípade havárie Zariadenie na zberodpadov, Zbemý dvor
I', Mikovíniho ul', Tmava;Prevádzkoý poriadok a opatľeĺriá v prípade havárie Zariadenie na zberodpadov, Zbernýdvoľ II', Tajovského ul., Tmava; Prevádzkoý poriadok a opatänia v pľípade havárie Zariadenie na zberodpadov,Zbený dvoľ III', Sasinkova ul., Trnava; Pľevádzkový poriaaok a opatľuria v pľípade havárie Za.,,adenie na zber
odpadov' Zbemý dvor IV., A. Kmeťa, Trnava; PreváázĹový poriadok a opatrenia'v prípade havárie Zariadenie nazbeľodpadov,Zariadenienazberodpadov, ZbemýdvorV.,Cukľovául.,Trnava;ľrevea)tovirpoľiadokaopatrenia
v pľípade havfuie Zariaďenie na zber odpadov' Zbemý dvoľ VII., Bottova ul., Tľnava; Prevádzkový poriadok a
opatrenia v prípade havárie Zariadeníe na zber odpadov, Zbený dvor VIII', Seredská ul.' Tmava - Modľanka;
- kópia Dodatku č' 2 k zmluve č. I4/2O0l o zbere,preprave a zneškodňovaní komunálnych a dľobných stavebných
odpadov v meste Trnava uzavretej medzi MestornTmava a spoločnosťou.A'S.A. Tmava,spol' s Í.o. zo dňa27.t0.2006,
- kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti.

Na základe pľedložených dokladov a vykonaného správneho konania olĺľesný úľad Trnava' odboľ starost1ivosti o
životné prostredie, oddelenie ochranyprírody a vybraných zložiekživotného prostredia ako príslušný orgánštátnej
správy v odpadovom hospodárstve ľozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok v zmysle položky č. 162 písm' d) zákonaNR SR č. l45/lg95 Z. z' o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID: Ngl-28012l-Ol5g
vo ýške 1l eur pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. l a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okľesný úrad Tmava, odboľ staľostlivosti ďživotné prostľedie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Kolláľova 8,9L7 02 Trnava, odvolacím orgánom je okľesný úiaá lrnuuu,
odbor opľavných prostľiedkov, Vajanského 2, 9I'7 0l Trnava. Toto rozhodnutie je pieskúmatelné súáom po vyčer-
paní riadnych opravných pľostriedkov.

Ing' Rudolf Kormúth

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČo: 0olst go6 Sufix: 10006

Doručuje sa
FCC Trnava' s.r.o.' Priemyselná 5,9l7 0l Tľnava, Slovenská republika
Mesto Tmava, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Hlavná l ,9l7 7l Tmava, Slovenská republika
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DoloŽka právopIatnosti a vykonatel'nosti

loŽkyo

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

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky

Vytvoril

o u -TT-os zP 3-2021 1005993-004

27.04.2021

Hubinová Natália, Mgr

x

správoplatnenia rozhod nUd a

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

17.03.2021

X

1
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osvedčovacia doložka
,vedčujem, 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 zmeno a doplnenĺ niekioých zákonov (zákon o e-
G'overnmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre invóstície a iníormatizáciu č.
331/2018 Z. z' o zaručenej konverzĺi'

dokumentochUda.ie o

dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokurnentu

coo.2 1 76. 1 58.2.9337 7 26
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PÔvodný dokument v elektron

Názov dokumentu

Formát dokumentu
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dokumentov v eleAutorizačné

o Dokument obsahuje prostrĺedky autorizácie a|ebo časovú pečĺatku
o Dokument neobsahuje prostrĺedky autorizácie alebo časovÚ pečiatku

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu

Typ autorĺzácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kva|ifikovaný elektronický podpis

platná

02.03.202108:14

29.04.2021 13:41Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvaIifikovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifĺkátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba

1t3

Okresny urad Trnava



Mandát Opravnenie 1 1 09, Veduci odboru okresneho uradu, podla g 9 zakona c. 27212016 Z. z. $ 2 za
Z. z. o oĺganizacii miestnej statnej spravy, Zakon c. 55ĺ2017 Z. z. o statnej sluzbe

c.

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

Časová k prostriedku autorizácĺe

platná

02.03.202108:14Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' Časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

29.04.2021 13:41

Autorizované elektľon ické doku

Názov dokumentu coa.21 7 6.1 58.2.93377 26

ného elektronického dokumentuAutorizácia

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaná elektronická pečať

platná

27.04.2021 09:52

29.04.2021 13:41Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvaliflkovanom certifikáte

osoba, ktorá autorízáciu vykonaĺa

ldentiÍikátor Ministerstvo vnútra Slovenskej repu bliky, NTRSK-O0'l 5 1 866

Zastupovaná osoba

Mandát n

nákČasová autorizácie

Typ Časovej pečĺatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

27.04.202109:52Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

29.04.2021 13:41

Autorizované elektronické dokumenty

coo.21 76. í 58.2.93377 26Názov dokumentu
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dokum

dokumentu Abje ct202 1 0 427 07 52203 87 _0 .xml

novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

IPočet listov

Počet neprázdnych strán 10

novovzniknutého dokumentuFoÍmát

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet ĺistov 8

o zaruče konverzii

EvidenČné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezĺe 29.04.2A21 13:41

7346-210429-6556

Zaručenú konverziu

lČo 3663't124

Názov právnickej osoby Slovenská poŠta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB, oddielSa, vl. č' 803/5

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaŕučená konwuia wkonaná aulom8lĺzovgným spósobom, údaje o mene, pŕierylsku, ĺUnkcil ä o píacovnon zaradonĺ ss nouvádzajÚ.

Podpis a pečiatka

sLovENsKÁ poŠTA, a.s'
Partjzánsĺĺa cesta 9

975 99 Banská Bystrlca
- 1277 -
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