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ROZHODNUTIE
Súhlas

Popis konania / Účastníci konania

Výľok rozhodnutia
okĺesný urad Bytča, odbor staľostlivosti o životné pľostredie ako príslušný oľgiín miestnej štátnej správy podl'a $2a$4zíkonač. l80/20l3Z.z.oorgarlizáciimiestnejštátnejspľávyaozneneadoplneníniektonýchzžkonov,
ako príslušný orgrán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa $ 5 zákonaNR sR č. 525/2003 Z'z. o
štátnej správe staľostlivosti o životné prostredie a o Znene a doplnení niektorych zákonov a ako vecne a miestne
príslušný orgĺín štátnej správy odpadového hospodaľstva podľa $ l08 ods. 1 písm. m) zĺákona NR sR č' 7gl2)l5 Z'
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zákono odpadoch") a podľa zákonač.71/1967
Zb. o správnom konaní v nlení neskorších predpísov (správny poriadok)

udeľujesúhlas
na pt ev ádzkovanie zariaďenia na zb er odpadov
podľa $ 97 ods. 1 písm. dl zékonao odpadoch pľe pľávnickú osobu

názov: FCC Slovensko, s'ľ.o.
síĺĺlo : Bratislavská ĺ 8, 900 51 Zohor
ICO : 3l 318 762

miesto nakladani4 pr ev ádzka:
FCC Slovensko, s.r.o' v Bytči, Hlinická cesÍa l2l4,014 01 Bytča

1./ Súhlas sa vydáva na pľevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, prevádzka: FCC Slovensko, s.r.o. v Bytči,
Hlinická cesta 1214,014 01 Bytča, v ktorej sa budú zberať a následne zltomaŽďovať pred prepravou za účelom
zhodnotenia, zneškodnenia nasledovné druhy odpadov, ktoľé sú zaradené podľa vyhlrášky MŽP sR č. 365/2015 Z'
z', ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

kód odpadu niízov odpadu kategóľia odpadu o
01 04 13 odpady zrezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 o
02 01 03 odpadové ľastlinné pletivá o
02 0l 04 odpadové plasty okrem obalov o
02 0l 07 odpady z lesného hospodĺáľstva o
0z 0z 03 Mateľiál nevhodný na spotrebu alebo spľacovanie o
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0z 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie o
02 07 01odpad zprani4 čistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 02 odpady z destilácie liehovín o
03 01 01 odpadová kôra a koľok o
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo o
drevotrieskové/ drevovliĺknité dosky, dyhy iné ako v 030104
03 03 07 Mechanicky oddelené vymety z drvenia o
odpadového papiera a lepenky
03 03 08 odpady ztriedeniapapiera a lepenky uľčených na ľecykláciu o
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka o
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov o
(impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 l0 oľganické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky o
04 0z 2l odpady Z nespracovaných textilných vlrákien o
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien o
05 01 17 Bitumén o
07 0213 odpadorný plast o
10 02 01 odpad Zo spracovania tľosky o
10 02 02 Nespracovaná tľoska o
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 o
12 0l 01 Piliny a triesky zo Železnýchkovov O
12 01 03 Piliny a triesky zneželezných kovov o
12 01 05 Hobliny a tľiesky z plastov o
12 01 21Použité brúsne nástroje a brúsne materiály o
iné ako uvedené v 12 0I 20
15 01 01 Obaly zpapiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 0l 04 Obaly z kovu O
15 0l 05 Kompozitné obaly o
15 01 06 Zmiešané obaly o
15 0l 07 Obaly zo skla O
15 01 09 Obaly ztextilu O
16 01 17 Železne kovy o
16 01 18 Neželezné kovy o
16 01 19 Plasý o
16 0120 Sklo O
16 ol22 Časti inak nešpecifikované o
16 0z 14 vyradené zaĺiadenĺa iné ako uvedené v 76 02 09 až 16 02 13 o
16 02 16 časti odstránené zvyradených zaiadení, O
iné ako uvedené v 16 02 15
17 0l 01 Betón o
17 07 02 Tehly O
17 01 03 obkladačky, ďlaždice, keramika o
17 0l 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, d|aždíc a keramiky o
iné ako uvedené v l70l06
17 020I Drevo O
17 0202 Sklo O
17 02 03 Plasty O
|7 04 01Meď, bronz, mosadz o
17 0402 Hliník o
17 04 03 Olovo O
l7 04 04 Zinok O
|7 0405 Železo a oceľ o
l7 04 06 Cín o
l'7 04 07 Zmiešalé koly o
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I7 0411 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 o
17 05 04 zeminaa kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o
17 06 04 1zolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 0t a I7 06 03 o
l'7 08 olStavebné mateľiáiy nabáze sadry iné ako uvedené v 17 08 0l o
17 og 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií o
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 05 0l Nekompostovane z|ožky komunáĺnych odpadov o
a podobných odpadov
1905LzNekompostovanézložkyŽivočíšnehoarastlinnéhoodpaduo
19 08 09 Zmesii.rkou u otejov z odlučovačov oleja z vody o
obsahujúcejedlé oleje a tuky
19 10 0l odpad zože\ezaa z ocele o
19 l0 02 odpad zneŽelezných kovov o
19 12 OI PaPier a lePenka O
19 Lz)zŽe\ezne kovy o
Ig 1z03 Neželezné kovy o
p Ízo4 Plasty a guma o
19 LZ 05 Sklo O
p 12O'ĺ Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
19 12 08 Textílie o
lg 12 og Minerálne lĺátky, napríklad piesok, kamenivo

19 1z l}Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov o
z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v |9 12 L|

19 13 O2Tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 o
20 01 01 Papieľ a lepenka o
20 01 02 Sklo O
20 01 03 viacvrswové kombinované mateľiály nabžue lepenky o
(kompozity na b áze lepenky)

20 0l 10 Šatswo o
20 0l 1l Textílie o
z0 0125 Jedlé oleje a tuky
zo 0I36$radené eĺektrické a elektľonické zariaďenia

iné ako uvedené v 20 01 z1,20 0l 23 a20 01 35

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 o
20 0l 39 PlastY O
20 01 40 KovY O
20 02 01Biologicky rozložitelľný odpad o
20 OZ 02 Zemina a kamenivo O
zo 03 0'7 objemný odpad o
20 03 08 Dľobný stavebný odpad o

2./ Druhy činností v prevádzke: FCC Sĺovensko, s'r.o. v Bytči, Htinická cesta !2L4' 014 01 Býča:

- zbeľ ostatn;ých odpadov, zhľomažďovanie odpadov vľátane jeho predbežného triedenia a dočasného tlloženia za

účelom prepraw do zaľiadenia na spľacovanie odpadov uvedených v predmetnom súhlase

- zbeľ elektroodpadov, zhromaŽďovanie elektroodpadov v členení podľa $ 10 ods' 1 Vyhlášky é' 37312015

prílohy č' 16 nanasledovné zberové skupiny:

a) elektroodp ad zo zariaďení na tepelnú qýmenu - kategória 1 prílohy č' 6 zákona

b) elektľoodp ad z obrazoyiek, monitoľ o, u Áiud"ní, ňtoré obsahu;ú obľazovky s povľchom väčším ako 100

- kategória 2 prílohy č' 6 zŕkona
c1etetírooĺpäd zo svietidiel _ kategória 3 prílohy č' 6 zŕkoĺa
j) .l"t*-oďpad z veľhých zariaďeni_ kategória 4 prílohy č' 6 zákona

"ĺ "letĺroodp 
aď z ma$ch zariadeni- kategória 5 pľílohy č' 6 zákona
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f) elektľoodpad z malých IT a telekomunikačných zarladeni - kategória 6 prílohy č. 6 zákona

3'l Pľedpokladaná skladová kapacita zariadeniapre zber ostatných odpadov je cca20 000 t/rok

4./ Technické požiadavky na prevádzku zariadenia:

Prevádzkazbeme je umiestnená na ulici Hlinická cesta 1214, paľc.č. 16591137 v k.ú. Veľká Bytča na ploche
o celkovej qimere 1346 m2 zastavanej plochy a 1340 m2 spevnenej betónovej plochy. V prevádzkovej budove
je umiestnené technologické vybavenie a zároveň slúži na skladovanie odpadov pripravených na expedíciu.
Areál prevádzl<y je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb oplotením po celom obvode pozlmku a
uzamykateľnou vstupnou bránou. Samotná budova zbeme je uzamykateťná a označená informačnou tabuľou
obsahujúcou údaje podl'a $ 6 \ýhlášky MŽP SR č.371l2O15 Z.z.

P r ev ádzka zb eme p ozo stáv a z obj ektov :

- administratívna bunka a sociálne pľiestory
- plošinová elektrická váha
- mobilná vĺíha
- spevnená _ manipulačná betónová plocha
- skladovacie velkokapacitné kontanery a iné nádoby určené nazbtomažďovanie kažďej
oddelene vyzbieranej zložlq odpadu
- skladovací priestor pre uskladnenie farebných kovov
- kameľoý systém

odpady sú zhľornťďované jednotlivo, oddelene podľa katalógového čísla. Technológia tríedenia prijaých odpadov
bude vykonávaná ručne a nakladacou technikou. Pri preberaní odpadu vykoná zodpovedný pracovník dvora vizuálnu
kontrolu, ktorou určí zaradenie odpadu a vykoná evidenciu v zmysle zäkona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č.
36612015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Po naplnení kapaciý zariadenia budú ďalej odpady
oďv ážane do spracovatel'sdých zaĺiaďeni zmluvných spoločností.

5./ Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zaiadenia:

- Pri prevádzke zariaďenia na zber odpadov dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochĺany zdravia pľi práci
ustanovené v osobitných právnych predpisoch.
- Dodržať technické požiadavky prevádzky zariadenia ako aj bezpečnostné opatľenia uvedené v pľed|oženom
prevádzkovom poriadku a v predloženom dokumente ,,opatrenia pre pľípad havárie." Pri vzniku havaľijnej situácie
musia byť ihneď realizované opatrenia na zamedzenie šírenia havĺĺrie a odstrĺĺnenie následkov havárie. Zabezpečiť
plnenie protipožiaľnych opatľení a ďbať na ochľanu zďtavia osôb, aby sa okolie touto činnosťou ajej dôsledkami
zbytočne a nad príslušnú mieru neobťažovalo.

6'l V prevádzke zariadenianazber odpadovje prevádzkovatel'povinný ďodržiavať ustanovenia zákonao odpadoch,
avyhláškyMŽpsn č.37112015Z.z.ovykonaníniekÍoýchustánovení zákonaoodpadoch,plnit'povinnostiäržitel'a
odpaduvyplývajúce z$ 14 apovinnosti prizbere odpadu avýkupe odpaduvzmysle $ 16 zákona o odpadoch.

7.l O množsfuách a druhoch odpadov viesť evidenciu a zasielať požadované hlrísenia v súlade
s ustanoveniami \ýhlášky vŽp sn č.36612015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti.

8.ĺ oďovzdať vyzbieraný odpad do zaľiadení oprávnených na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
odovzdávanie odpadov oprávneným organizáciám a spracovatel'om zmluvne zabezpečiť. V prípade ukončenia
platnosti zmlúv o nájme pozemkov, prípadne inej závažnej zmluvnej zmeny je potľebné opätovne požiadať mesto
Býča o vy'jadľenie a k žiadosti priložiť príslušné doklady.

9'l Nakoľko v prevádzke sa bude manipulovať s odpadom z kovov' prevádzkabude vybavená kameroqým systémom
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,0.lPrevádzkazariadenia bude viditelne označená infoľmačným štítkom s údajmi o náne,identifikačnými údajmi
osoby, kÍorázabezpečuje pľevádzkovanie zafiadeniaatelefonichým kontaktom, pri zĹeľe elektroodpad ov nazáklaďe
zmluvy s ýrobcom elektrozariadení alebo organizáciou výľobcou elektrozaľiadení.

Podmienky pre zber elektroodpadov:

1l-lPrevádzkovateľ zbeme pri zbere elektľoodpadov musí spĺňať požiadavky nazbemé miesto elektroodpadov a
jehoprevádzkovanievsúlades$9phláškytrĺŽpsRe.373l2o15oľozšírenejzodpovednostiýrobcovvyhrádených
výrobkov a splniť poŽiadavky na oddelený zbeľ a zbromažďovanie elektroodpadu v členení ĺa zberové skupiny v
súlade s $ 10 $hlášky MZP SR č. 373i2015 Z.z.

l2.l Zber elektroodpadu bude vykonávaný len oddelene od ostatn1ých druhov odpadov' viesť a uchovávať evidenciu
o množstve vyzbieľaného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategórií' množstvo a kategóriu elekÍroodpadu z
domácností uvádzať samostatne. Dodržať povinnosti držiteľaelektľoodpadu z domácností uvedené v $ 38 a_v $ 39
zákonao odpadoch

Podmienky pre zbeľ kovov:

13'l Kovový odpad zhĺomažďovať aspoň 7 dní odo dňa prevzatia pred jeho odovzdaním na ďalšie nakladanie s
ním, viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od ktoých sa odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom v
$ 16 ziíkona o odpadoch spolu s uchovávaním fotodokumentácie alebo videodokumentácie o kovovom odpade,
monitorovať priestor s umiestneným kovouým odpadom kameroým systémom a uchovávať záznanz kamerového
systémupočas 14 dní odo dňajeho zhotovenia

1 4./ Kovové odpady uvedené v $ 1 6 ods. 6 až 8 zákona o odpadoch vykupovať len podľa $ l 6 ods. 6 až 8 zákona
o odpadoch

15./ DocľŽiavať VZN Mesta Bytča na úseku odpadového hospodarstv a audtžiavania čistoty na území mesta

16./Po ukončení prevádzJ<y je prevádzkovatel'povinný v teľmíne do 30 dní ohlásiť ukončenie
prevádzky na oÚ Bytča, oSŽP, odstrániť všetky odpady nachádzajuce sa v pľevádzke
a následne uviesť prevádzku do pôvodného Stavu.

Predmetný súhlas je vydaný na dobu uľčitú do 3l ' decembra 2024,pokiať nenastanú dôvody najeho zmenu' zrušenie
alebo stratu platnosti podľa príslušných ustanovení $ 1t4 zákonao odpadoch'

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť rozhodnutia:
- súhlas na prevádzkovanie zariaďenianazber odpadov č': oU-BY-osZP-2015/O00258-4lCur zo dňa25.03.2o|5

odôvodnenie
Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor,lČo: :t 378 762 požiadal dňa 18. Í0.2olg
okľesný uľad Býča, odboľ starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodáľstva o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariaďenia na zber odpadov pre prevádzku ,,FCC Slovensko, ..i.o. u Bytči,
Hlinická cesta7214,0l4 01 Bytča" v zmysle $ 97 ods' 1 písm. d) ziíkonaNR SR č'79l2o\5 Z.z. o odpaďocha
o znene a doplnení niektoých zákonov (ďalej "zákon o odpadoch). Dňom podania bolo začaté sprárľre konanie
v tejto veci.

okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostľedie oznámením č.s.: oU-BY-oszP-2olg/00072O-2lClľ
zo dňa 05. 1 1' 2019 oznámi| začatie správneho konania a nariadil ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na deň
13. 11 . 2019.

Pľedmetná prevádzka zariadenía ĺa zber odpadov bola povolená pre spoločnosť KREDUS s.r.o, Bytča súh1asom
udeleným podľa $ 97 ods' 1 písm. d) zrákona o odpadoch na prevádzkov anie zariaďenia na zbeľ odpadov rozhodnutím
č' oU-BY-osZP-2015l000258-4lClr zo ďňa25' 03.2015 vydaný oU Bytča, odborom starostlivosti o životné
pľostredie.
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Prevádzkazbemeje umiestnená na ulici Hlinická cesta 1214, parc.č. t659/137 v k.ú. Vel,káBytčana ploche
o celkovej ýmere 1346 m2 zasÍavanej plochy a 1'340 m2 spevnenej betónovej plochy. V pľevádzkovej budoveje umiestnené technologické vybavenie a zaroyeň slúži na skladovanie odpadov pripravených na expedíciu.Areál prevádzky je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb oplotením po'""lo- oĹvode pozemku auzamykateľnou Vstupnou bránou. Samotruĺ budova zbeme je uzamykateľná a označená informačnou tabuľou
obsahujúcou údaje podľa $ 6 vyhlášky MŽP SR č' 371l2}l5 Z'z. Zbeňa je vybavená váhami, vel,kokapacitnými
kontajnermi a inými nádobami nazbľomažďovanie odpadov, skladom ĺarebnych kovov a kameroým systémom.

Technický postup nakladania s odpadom v zariadenispočíva v dovoze odpadov do priestoro v zariad,enia' vykladaní
odpadov, triedení podľa skupín, uloŽení odpadov do piiestorov aodvozeodpadov zmluvnou organizáciou .[iaur"ľv zariadení bude vykonávať len tieto činnosti: výkup, zber, zllromažďovanie, triedenie odpadov uvedených v tomtosúhlase' Iná činnosť tykajuca sa úpravy, spracovávania, zneškodňovania resp. zhodnocovania odpadov (stľihanie,
r ozp aľ ov anie, ľozoberanie...) nie j e povolená.
Predmetná preváďzkazaľiadeniapre zber odpadov prešla posúdením vplyvu na Životné prostľedie podľa ziíkona č.2412006 Z'z' o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zál<onov a závery zposudzovania konania boli uvedené v rozhodnutí č.: oU-BY- oszP-2015l000069-14/I(oc zo dňa 16.O2'2ol5.
Pre rozšíreniezbetuodpadov bolo lykonané nové posúdeniepodľazákonač'2412006Z.z. oposudzovanívpýov naživotne prostredie ao zmene a doplnení niektoých zĺíkonov, 

_ktoré 
bolo ukončené v zisťovacom konaní roáodnutím

č' : OU-BY_oSZP_20 1 8/00 0 52l -25 lKoc zo dňa 12. l l.201 8'

Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiaďne požiadavky, ktoré by brĺínili vydaniu požadovaného ľoáodnutiav takom rozsahu, v akom je udelený. Z uskutóčnenej miestnej ohliadky.vyplynulo, že predmetná prevádzkaje vybavená potrebnými náležitosťami v zmysle požiadaviek Vyhlášky úzŕ šŕi i._žlsnos Z.z. oiozšírenej
zodpovednosti ýrobcov vyhĺadených ýrobkov a $hlášky ľĺžp sn č 371/2015 ž.r' o vykonaní niektoýchustanovení zákona o odpadoch. Mesto Bytča ako účastník konania sa písomne vy,jadril do zápisnice' Mesto Bytčaodporúčakladne vyhovieťžiadosti o súhlas naprevádzkovanie zariadinianazbeitdpadov.

okresný úrad Bytča, odbor staľostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správyodpadového hospodárstva po preskúmaní predloiených dokladov dospel k záveru, že boli splnené zäkonnépodmienky pre udelenie súhlasu na ptevádzkovanie zariaďenia na zber odpadov v takom rozsahu, v akom boludelený.

Žvdateľ predložil tunajšiemu úradu nasledovné doklady:
- Ziadosť vypľacovanú v súlade s $ 22 \ĺ/hlášky č.37ll2}ls,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch,
- Prevádzkoý poriadok prevádzlq
- Vypis z obchodného registra
- Súhlas naprevádzkovanie zariadeniana zber odpadov č. oU-BY-o sZP-2015/000258-4/Cur zo dňa 25. 03' 2015- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie oU-BY-osZP-20 l 8/0052 1 -25 ľKoc zo dňa 12. 1 1 . 20 1 8
- Zm|uvy o nakladaní s odpadmi
_ zmluvu o odbere odpadov medzi Mestom Bytča a odberateľom Kredus, s.r.o.
- zmluva s obcou na vykonávanie činnosti _ nakladanie s komunálnym odpadom (odpad sk.20)
okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o Životné prostredie' ako miestne a vecne príslušný orgrín štátnej správyodpadového hospodárstva po preskúmaní predložených dokladov dospel k záveru, že boli splnené zákornépodmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v takom rozsahu, v akom bol
ude1ený'

Žiaďateľ zaplatil správny poplatok potvrdením pľe evidenciu správneho poplatku v hodnote 1 1,00 € (slovom jedenásť
eur) v súlade s položkou 162 písm. d) zĺíkona NR SR č.145l:rgg5 Z. z. o správnych poplatkoch, v zneníneskorších
predpisov.

Pľotitomutorozhodnutiujepodl'a$53a$ 54zákonač.7l/1967Zb.ospľávnomkonanívzneníneskoršíchpredpisov
(správny poriadok) možne podať odvolanie v lehote do 15 dní odo áňa oznámeniapredmetného rozhodnutia na

Poučenie
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okľesný uľad Bytča odbor staľostlivosti o žvotné pľostredie, Zámok I04,01,4 01 Býča' Toto ľoztrodnutie je moŽné
pres}úmať súdom aŽ po vyčerpaní ľiadnych opravných prostľiedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Doručuje sa

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská l8
900 51 Zohor

Slovenská republika

Mesto Býča
Nrámestie SR 1

014 38 Bytča

Slovenská ľepublika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životĺrého pľostredia" inšpektorĺát živofoiého prostredia Žilinqlegionĺíľska 5,0l2 05 Žilina l
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Doložka o aut orizácii
Tento listinný ľovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľavyhlášky č' 85/201 8Z. z'Úraďu
podpľedsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úľadného dokumentu.

Niízov:
Identifikátor

ISuhlas]
ou-BY-oszp -20 1 9 I 0007 20-000 49 1 4 I 20 1 9

Udaje elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Beata Kocincova
oprávnenie: Veduci odboru okĺesneho uradu
Zasilpovaná osoba: okresny urad Bytca
Spôsob altorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum ačas altorizácie: l8'12.2}l9 ĺ0:48:54
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 18.12.2019 10:49:05

omačenie listov, na ktoľé sa autorizácia vďahuje:
ou-BY-oszp -20 19 I 0007 20-00049 I 4 t20 t9

Autorizácia elektľonickéh o úľa dného dokum entu

Doložku vyhotovil:
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:

omačenie orgĺĺnu:

Dátum vyťvorenia doložky
Podpis a pečiatka:

okresný úrad Býča
lčo: ootstsoo
14.05.2020

Čurlejová Michaela' Ing.

odbomý radca

hotovení doložky o autoľizáciiInformácia o

Identiíikátoľ elektronického formulára: 50349287.Dolozka-o-autorizacii.sk, Jaryk: SK, Veľzia: 1'2


