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oKREsľÝ ÚnaD TRNAvA
oDBoR sTARoSTLIVosTI o ŽtvoľľÉ pRosľnnon

oddelenie ochľany pľíľody a vybraných z|ožiekživotného prostľedia kľaja
Kollárova 8,917 0z Tmava

Čĺslo spĺsu

ou-TT-oszP I -202 l/009930-003

Tlnava
30.03.202r

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

udelenie súhlasu podľa ustanovenia $ 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepravy / FCc Tmava, s. r. o.' Priemyselná 5, 9I7 0l Trnava, IČo 3 l 449 697

Výľok
okesný urad Trnava, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochrany príľody a vybraných z|ožiekŽi-
vofirého pľostľedia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia $ 4 ods. 1 zátkona č. 52512003 z,
z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
predpisov, podľa ustanovenia $ 107 písm. g) zákona č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zrení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zélkon o odpadoch"), na zílklade vykonaného spľávneho konania
podľa zákonaé.7ll1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,spľávny poriadoľ'udel'uje

súhlas

podľa ustanovenia $ 97 ods, l písm' Í) zátkona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
pľepravy pre dľžiteľa odpadov

FCC Tmava' s' ľ. o.' Pľiemyselná 5,gl7 01 Trnava, IČo 31 449 697

Súhlas sa udel'uje na pľepľaw nebezpečného odpadu, druh odpadu uvedený vo vyhláške MŽP SR č,.365l20L5 z,
z', ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneni neskoľších pľedpisov.

Druh odpaduNázov odpadu Kategóľia odpadu
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
03 0l 04 piliny, hobliny, odľezky, odpadové rezivo alebo dľevotrieskové/dľevovláknité dosky, dyhy obsahujúce

nebezpečné látky N
05 01 03 kaly z dna nádrží N
05 06 03 ostatné dechty N
07 01 01 Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 08 Iné destilačné aryšky N
06 04 04 odpady obsahujúce oľtuť N
06 05 02 ka|y zo spľacovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 01 04 iné organické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 04 iné oľganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N



07 03 04 iné organické rozpúšťadlä, premývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 07 04 iné organické rozpúšťadlá,ptemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
08 01 1 1 odpadové farby a laky obsahujúce oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 13 ka|y z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 o 1 1 5 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
lsN
08 01 17 odpady z odstraňovania faľby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 0 1 1 9 vodné suspenzie obsahujúce faľby alebo laky, ktoľé obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné

látky N
08 03 12 odpadová tlačiarenská faľba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 14 kaly zt|ačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N
08 03 17 odpadový toner do tlačiaľne obsahujúci nebezpečné látky N
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 l3 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoľé obsahujú oľganické ľozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky N
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace mateľiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá

alebo iné nebezpečné látky N
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátoľov N
09 0 1 02 ľoztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v ľozpúšťadlách N
09 01 04 ľoztokyustaľovačovN
09 01 05 bieliace roztolcy a roztoky bieliacich ustaľovačov N
09 01 06 odpady zo spľacovania fotogľaťrckých odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N
l0 1 1 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 11 19 tuhé odpady Zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 08 kaly z fosfatovania N
1 1 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
|2 0I 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okľem emulzií a roztokov N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
12 01 10 syntetické rezné oleje N
12 0I 12 použité vosky a tuky N
120I 1,4kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
12 0I ĺ6 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N
12 0l 18 kovový kal z brusenia, honovania a ĺapovania obsahujúci olej N
1'2 0I20 použité brusne nástroje a bľúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
12 03 01 Vodné pľacie kvapaliny N
13 01 09 chlóľované minerálne hydľaulické oleje N
13 01 1 1 syntetické hydraulické oleje N
13 0I 12 biologicky ľahko rozložitelhé hydľaulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N
13 02 04 chlórované minerálne motorové, pľevodové amazacie oleje N
1,3 02 05 nechlórované mineľálne motorové, pľevodové amazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové amazacie oleje N
13 02 07 biologicky ľahko ľozložitelhé motorové, pľevodové amazacie oleje N
13 02 08 iné motoľové, pľevodové amazacie oleje N
13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 N
13 03 07 nechlóľované mineľálne izolačné a teplonosné oleje 38 N
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 03 09 biologicky ľahko rozložitelhé izolačné a teplonosné oleje N
13 03 10 iné izolačné ateplonosné olejeN
13 05 0l tuhé látky zlapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 05 02 kaly z odlučovačov olejaz vody N
13 05 03 ka|y z lapačovnečistôtN
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
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ĺ3 07 0l vykurovací olej a motorová nafta N
L3 07 02 benzín N
13 07 03 iné palivá vrátane zmesí N
13 08 02 iné emulzie N
15 01 10 obaly obsahujúce zrryšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
l 5 0 l 1 1 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý póroviý základný materiál (napľiklad azbest) v rátane prázdnych
tlakových nádob N
15 02 02 absorbenty, filtľačné mateľiály vľátane olejoých filtľov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 07 olejové ťrltľe N
13 01 l0 Nechlóľované minerálne hydraulické oleje N
14 06 03 Iné ľozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 05 Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadla N
16 01 11 bľzdové platničky a obloženie obsahujúce azbestN
16 01 13 bľzdové kvapaliny N
16 01 14 nemľznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
t6 0I 2l nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až L6 0t 1 1, 16 01 13 a 16 01 14 N
16 02 |1 vyľadené zariadenia obsahujúce chlórfluórované úľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 15 nebezpečné časti odstránené zvytadených zariadení N
l6 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 06 laboľatórne chemikálie pozosĺívajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií N
16 05 07 vyľadené anorganické chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebe4pečné látky
N
1 6 05 08 vyľadené oľganické chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 07 08 odpady obsahujúce olej N
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
16 08 02 použité katalyzätory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny pľechodných
kovov N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 05 výmuľovky aŽiaruvzdomé mateľiály z nemetaluľgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
17 0l 06 Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, óbkladového materiálu a käramiky oĹsahujúce
nebezpečné látky N
17 02 04 sklo, plasý a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 03 01 bitumenové zmesi obsahujúce uholhý decht N
t7 04 09 kovový odpad kontaminovaý nebezpečnými látkami N
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
17 05 05 výkopová zeminaobsahujúca nebezpečné látky N
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest N
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce znebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
t7 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vľátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
18 0l 03 odpady, ktoýchzber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie náĺ<azy N
18 0l 08 cytotoxické a cytostatické tiečivá N
19 01 1 1 popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky N
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky N
19 01, 17 odpad zpyrolýzy obsahujúci nebezpečné látkyN
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okľem 19 03 08 N
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody iné ako uvedené v 19 08 09 N
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy pľiemyselných odpadových vôd N
20 0l 05 obaly obsahujúce ryyšky nebezpečných látok alebo kontaminovaíé nebézpečnými látkami vľátane prázd-
nych tlakových nádob N
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20 0l 13 ľozpúšťadláN
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásadyN
20 0l l7 fotochemické látky N
20 0l 1'9 pesticídy N
20 0I 2I žiaľivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 0I 23 vyradené zaiadenia obsahujúce chlórÍluórované uhľovodíky N
20 0I26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 0l 25 N
20 0l 27 farby, tlačiarenské faľby, lepidlá aživice obsahujúce nebezpečné látkyN
20 0l 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 0I 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batéľie N
20 0l35 vyľadené elektrické a elektronické zariadeniainé ako uvedené v 20 0l2l a20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
20 0l 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N

V celkovom množstve 6 000 ton ročne.
Preprava nebezpečných odpadov sa bude realizovať automobilovou dopľavou od dľžiteľov odpadu z územia Slo-
venskej republiky s výnimkou územia okľesu Tmava do zaiadenianazber odpadov Zbemý dvor VI., Zavarská cesta
37 , 9I7 01 Trnava v celkovom množstve 6000 t/rok, za účelom ich zberu'

Súhlas sa udel'uje na dobu uľčitu od 27.05.202I do 10' 05' 2026 v súlade s udeleným súhlasom na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov pre prevádzkovateľa zariadenia'
Tunajší úľad môže vydaný súhlas zmeniť alebo zrušiť v zmysle ustanovenia $ l14 zákona o odpadoch.

Podmienky súhlasu:
1. Pri preprave nebezpečného odpadu, ktoré sú predmetom tohto súhlasu dodľžiavať ustanovenia zákona o odpadoch
a s ním súvisiacich právnych predpisov.
2. Pri preprave musí bý'nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného pred-
pisu.
3. Prepľava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať dopravnými prostriedkami, ktoľé vyhovujú ustanoveniam
medzinárodných zmlúv o pľeprave nebezpečných vecí.
4. Pri preprave nebezpečného odpadu musia bý súčasťou spľievodných listov aj opatrenia ako naložiť s odpadom
v prípade havárie.
5. V prípade haváľie bude držitel'odpadov postupovať podľa vypracovaných opatľení pre pľípad havárie pri mani_
pulácii s nebezpečnými odpadmi.
6. Po zaplneni zaľiadenia na zber odpadov v Zbernom dvoľe VI., Zavarská cesta 37, 9I''t 01, Trnava, spoločnosti
FCC Tľnava' s. ľ. o.' Priemyselná 5,9l7 01 Trnava musia byť nebezpečné odpady okamžite prepravené na zneško-
dňovanie, pľípadne na zhodnotenie na zäkladeplatných zmlúv oprávneným organizáciám

Odôvodnenie
Spoločnosť FCC Tľnava' s. r. o.' Priemyselná 5,9Í7 ol Trnava, IČo 31 449 697 podala dňa 08. 02.202t na okresný
úrad Tmava, odbor starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochľany prírody a vybraných zložiekživotného
prostredia kľaja Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy zmysle
ustanovenia $ 97 ods. 1 písm. f zákona o odpadoch.
Žiadosť neobsahovala všetky potľebné náležitosti, správny orgán vyzvalžiadateľatelefonicky o doplnenie podania.
Dňa 19. 03.202l bolo na správny orgán doručené doplnené podanie.

Z obsahu žiadosti vyplýva, že ide o automobilovú prepľaw nebezpečných odpadov uvedených vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia od dľžiteľov odpadu ziuemia Slovenskej republiky s ýnimkou tnemiaokresu Trnava do zaria-
denia na zber odpadov Zbemý dvor VI., Zavarckä cesta 37, 9l7 0l Trnava, v celkovom množstve 6 000 tlrok, za
účelom ich zberu.
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Činnosť pľepraw nebezpečných odpadov do predmetného zaľiadeni a na zber odpadov žiadateľ v čase podania žia'

dosti vykonáv a ĺa záĺk?äde síhlasu_udelenéhó ľozhodnutím číslo oU-TT_osZP1-201 6l0l4474lFo zo dň.0 24' 05'

20L6 vznení ľozhodnutia č. oU_TT -oszPI-2O20/o1l921-005 zo dňa 27.04.2020, ktoý je platný do 26' 05' 202L

Tunajší úrad udelil noý súhlas nadväzne od77. 05,202tdo 10.05. 2026 dodoby udeleného súhlasu naprevildz'

kovanie zaríadenia nu ib", odpadov pľe pľevádzkovateľa zaľiadenia.

odber zhľomaždených nebezpečných odpadov je zmluvne zabezpečeĺý.

Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy obsahovala všetky nále-

žitosti v zmysle ustanovenia $ 24 vyhlášky rrĺŽp šn é" 37Il2oI5 Z. z.,ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia

zélkoĺao odpadoch v znení neskorších predpisov, a to:

- identifikačné údaje žiadateľa,
- zoznamdruhov nebezpečných odpadov s ktoými sa bude nakladať,

_ spôsob prepľavy nebezpečných odpadov,

- iäonouĺve sposôuy zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov,

- pľeukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,

- zabezpečenie vykonávania aĺalýzy v potľebnom rozsahu,

- opatrenia pre prípad haváľie,
- určenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,
_ kópie zmlúv na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, s ktoými sa bude

nakladať.

K Žiadosti boli ďalej doložené dokumenty:
_ kópia súhlasu na zélk|ade ktorého vykonáva žiadateľ nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy

v čase podania Žiadosti č' r. oU-TT_osZPl-201 61014474lEo zo dŕra24. 05.2016 v znení rozhodnutia č. oU'TT'

oszPl-2o20/0 1 1 921 -005 zo diu 27 , 04. 2020 vydanéokĺesným úradom Tľnava, oSZR oddelenie ochľany prírody

a vybľaných zloŽiekŽP Wa1a,
_ kópiu ľozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepľavy, pľe držiteľa

odpadov vydané okľesným úradom Tľnava, odboľ starosttivôsti o živoĺré pľostľedie, oddelenie ochľany príľody

a vybľaných zložiekzivótnoho pľostredia pod č. ľ. oU-TT-oszP3-20l6l014279/ŠsoH/Hu zo dňa 04' 05' 2016 v

znení rozhodnutia č. oU-TT -ošzp l -zoz0/0 1 28 5 9-005 zo dňa 09' 03. 2020,

- kópia rozhodnutia o udelení súhlasu ĺaprevádzkovanie zariadenianazber odpadov pre držiteľa odpadov, vydané

okresným úradom Trnava, odbor starosttivosti o životné pľostredie, oddelenie ochľany príľody a vybraných z|oŽiek

životného pľostľedia pod č. ľ. oU-TT-o szP3-20t6l014i85/ŠSoFVHu zo dňa 10. 05. 2016 v znení ľozhodnutia č'

oU-TT-o SZ P 3'2020 l O t 065 8 -007 zo ďila 09' 03' 2020,

- kópia rozhodnutia okľesného úľadu Tmava, odbor siaľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochľany pľírody

a vybraných ztožiekživotného prostľedia ĺ. i' ou-rľ-oszP3-202llo06425-o04 zo dÍ]ŕ- 0l. 03. 202L _ udelenie

súhiasu na pľevádzkovanie zai,idenia na zber odpadov pľe pľevádzkovateľa zariadenia,

_ kópia ľozhodnutia okľesného úradu Trnava, odĹoľ staiostíivosti o Životľré pľostredie, oddelenie ochrany pľírody a

vybľaných zložiekživotného prostredia ĺ' oÚ-ľľ-oszP3-202ll006427-o03 zo dňa 01. 03. 2021 - udelenie súhlasu

na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy pľávnickej osobe - pľíjemcovi nebezpečného odpadu'

- kópia ľozhodnutia o_tĺľesňotro úrädu Trnava, odbor staiostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochľany pľírody a

vybľaných z1ožiekživotného pľostľedia č. oU_TT_o szP3-2o2ll005993-0o4 zo dŕraol. 03. 2021 _ udelenie súhlasu

nä pr.uao"tovanie zariadeĺii ĺa zber odpadov - zbeľných dvoľov, pľe pľevádzkovateľa zariadeni'

_ kópie zmlúv s oprávnený mi otgaĺizŕlciami na zabezpečeníe následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia no'

bezpečných odpadov, s ktoými sa bude nakladať,
_ Prevádzkový poľiadok a opatrenie v pľípade haváľie , Zbemý dvoľ VI. Skládka odpadov Trnava, Zavarckä cesta

37, vypracovaný a schválený 1 5. 0l ' 2020,
_ ŕopiä Phej môci na zastupovanie spoločnosti zo dňa 01. 01. 2021.

Tunajší úľad z pľedložených podkladov zistil, že účelom prepravy nebezpečných odpadovje ich zber, čím sú splnené

zákonné podmienky pľe .rd"íer'ie súhlasu na nak1adanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepľavy'

sl6



Na základe predložených dokladov a vykonaného spľávneho konania tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve ľozhodol tak, akoje uvedené vo výľokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zál<ona č,. l45/Ig95 Z, z. o správnych poplatkoch v znení, neskorších predpisov bol
uhradený foľmou kolkových známok vo ýške l l,00 € pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podl'a ustanovenia $ 53 a $ 54 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na okľesný úrad Tmava, odboľ staľostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany príľody a vybraných zložiekživotnéhoprostredia kľaja, Kollár""" s, óiz02Tmava.
Toto rozhodnutie nie je preskúmatelhé súdom podľa zákona č. L62/20l5 Z. z, Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerp aný riadny opravný prostriedok.

Ing. Rudolf Koľmúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elekhonicky orgánom verejnej moci

lČo: ootstsoo SuÍix: 10006

Doručuje sa
FCC Trnava' s.r.o.' Priemyselná 5,9L7 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životĺrého prostľedia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štura, 8L235 Bratislava 15
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Niha, Mariánska dolina, 9490l Nitra I
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DoloŽk a právoplatnostl a vykonatet'nostl
doloŽkyvp

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

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytuoril:

ou -TT-O SZ P 1 -2021 I 00 993 0-003

26.04.2021

Foltínová Zuzana, Mgr

X

Udaje sprá voplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutĺa právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

14.04.2021

X

1
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osvedčovacia doložka
Osvedčujem, Že tento lĺstinný dokument vznikolzaručenou konveziou z elektronĺckej do listĺnnej 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 doplnení niektoých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskoršÍch predpĺsov a VyhláŠkou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizácĺu č.
331/201 8 Z. z. o zaručenej konvezii.

Uda1e o pÔvod elektronických cjoku ĺrtentoch

PÔvodný doktirnellt v elektronickej podclbe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.2 1 76. 1 5 8.2.9506444

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronĺckého dokumentu

HthjAQg 1 NuNvOlvFBxm+HoMrUqheh DShSRt42MBpOaxsJaBbFW0yzzpH nD

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

dokLrnrent v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

ObJect2021 0426074205660_0.xml

XMLDataContalner

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

r9/DbFQBndBdeFOETApR4KBMsLBKnT /ccBn4PTsiXBHumWBumeTlKWXny2ShPuysBfQ==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s't2

Autorizačné p dokt-lĺrrentov v elektronickej podobe

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

Autorizácia pÔvodného elektronického <lokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácle

KvalĺÍikovaný elektronický podpis

platná

30.03.2021 10:08

10.05.2O2117:21Čas overenia autorizácie

Miesto autor|ácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je založená na kvalifikovanom certiÍikáte

osoba, kt<lrá autorizáciu nala

ldentiÍikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba Okresny urad Trnava
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Mandát Opravnenie 1 109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.27212016 Z. z. g 2 zakona c. 1 1.
Z. z. o organizacii miestnej spravy, Zakon c. 5512017 Z. z. o slatnej sluzbe

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvaĺĺfikovaná

Časová pečiatka autorizáciek

platná

30.03.2021 10:08Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSAI 2020

10.05.2021 17:21

Autorizované elektronické dokum

Názov dokumentu coo.217 6.1 58.2.9506444

Autorizácra ôvodĺrého elektronického dokutnentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifi kovaná elektronická pečať

platná

26.04.202109:42

10.05.2021 17:21Čas overenla autorizácie

Miesto autorĺácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Ministerstvo vnÚtra Slovenskej republiky, NTRSK-001 51866

Zastupovaná osoba

Mandát

Casová atka pripojená k rostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

26.04.202109:42Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

10.05.202117:21

Autorizované elektronické doktlmenty

coo.21 76. 1 5 8.2.9508444Názov dokumentu
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doku

Názov dokumentu Object2021 0426074205660_0.xml

Fornlát papiera novovznikĺrutého clokunrentu

Formát papieľa 
^4 

erc
x 297 mm)

I

Formát papiera

Počet listov

fornreUclaje novovzniknutého dokumenlu v

I

11Počet neprázdnych strán

Počet lislov

o zaru konverzii

Evidenčné čÍslo záznamu o zaručenej
konvezii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 10.05.2021 ',t7:21

7346-210510-7268

ZaručenÚ konverziu onal '

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+)Ak bol8 4ruč€ná konwzla vylon9ná automalizovaným Epô8obom, úd9j9 o mon€, ptig4lsku, Íunkdi a o pra@vnon aradgnĺ 8a nouvádzajú.

Alena

Kovárová

poštyzamestnanec

Podpĺs a pečiatka

J3v,ĺtsls{{Á ŕ*ĺ*Tji, o" g.
oeÚa 9

ce E fká Byeľiae
- 871 ..

3/3



*ffi"
Ô'

b'

-n#l,tý
,ĺ'ť4e_ĺy'

,;ĺEiqsiď"^.'
ďis?"ď

ĺ


