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oKREsľÝ unaD TRNAVA
oDBoR STARosTLIVoSTI o ŽryoľNE PRoSTREDIE

oddelenie ochrany príľody a vybľaných zložíekživotného pľostredia
Kollárova 8,917 02 Tmava

Číslo spisu

ou-TT-oszP3 -202 1 I 006427 -003

Ttnava

01. 03.2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm. f) zákonač' 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy od držiteľov v územnom obvode okresného úradu Tmava do zaiadenianazber odpadov Zbemý dvor Vl.,
Zavarská cesta 37, Tmava v areáli skládky odpadov zaúčelom ich zberu / FCC Trnava, s.r.o., Pľiemyselná 5, 917
01 Trnava,lČo: :t 449 697

Výrok
okresný úrad Tmava' odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybraných zložíek ži-
votného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 5 ods. l zilkonač.52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a ako
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podl'a $ 104 písm. d) zákona č.79lz0l5 Z' z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákoĺo odpadoch"), v zmysle $
l08 ods' 1 písm. m) zákona o odpadoch a na zĺlk|ade vykonaného spľávneho konania podl'a zákon a č.7l/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov (ďalej len,,správny poriadok")

udel'ujesúhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm' Í) zákonao odpadoch nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy právnickej
osobe - príjemcovi nebezpečného odpadu:

obchodné meno: FCC Trnava, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 5, 917 0I Tmava
IČo: :t 449 697

Miesto pľíjmu nebezpečných odpadov - sídlo zaľiadenia na zber odpadov: Zberný dvor VI., Zavarsk á cesta37 ,Tmava
v areáĺli skládky odpadov

Zoznam druhov odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.36512015 Z' z.,ktorol sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení Vyhlášky MŽP sR č.32O/20l7 Z. z. do kategórie nebezpečný odpad, ktoľé sa budú prepravovať:

-
Císlo druhu odpadu Názov druhu odpadu

.02 01 08 agtochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
03 01 04 piliny' hobliny, odľezky, odpadové rezívo alebo dľevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky
05 01 03 kaly z dna nädrži



05 06 03 ostatné dechty

06 04 04 odpady obsahujúce oľtuť

060502ka|yzo.p,u"ouunĺukvapalnéhoodpaduvmiestejehovznikuobsahujúcenebezpečnélátky
óz oĺ or voáné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 04 iné orgänické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

0'7 02 04iné organicke rozpĺsľaĺá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

0.703O4inéorganickorozpĺsľadtá,premývaciekvapalinyamatečnéluhy
ól o.l o+iné orlanické rozpúsťadtá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

08 01 11 odpadové ĺarty a taty obsa^hu.1úce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 13 ka|y zfarby ulĹbo laku obsahujúce organické rozPúšt'adlá alebo iné nebezpečné látky

08 0 1 1 5 vodné kaly obsahujúce farby alebo laŕy, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 17 odpady 
" 

oart uĺouunia farĹy alebo lalu obsahujúce o.guni"ké ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 0 1 1 9 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, rcóľe ousátruiú organické rozpúšťadtá alebo iné nebezpečné

látky
ós ó: rz odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpeľ9]á'kv

08 03 14 kaiy z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

08 03 17 odpadoý toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky.

08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace ,nut".ĺáiy ousahujúce orgaĺické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 13 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebá tesniace mateľiály' ktoré óbsahujú organické ľozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky ' | - - '__^e^_:.(ĺ.' l-+^-Á ^Lcohr,.iri nroqrrické ľoznúšťadlá
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické ľozpúšťad

alebo iné nebezpečné látky
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

09 01 02 roztoký vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek

09 0l 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

09 01 04 roztoky ustaľovačov

09 0l 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

09 01 06 odpady 
"o 

.pr*ouu.ria fótografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebľo

1 0 1 1 1 5 tuhé odpad/ z čistenia aymóvyctr plynov obsahujúce nebezpečné látky

1 0 1 1 1 9 tuhé odpady Zo spracovanĺu t vapaiŕeľ,o odpadu v mieste j eho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

11 01 08 kaly z fosfátovania

1 1 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

12 O| o.| minerálne rezné oÉje neobsaňujúce halogény okem emulzií a ľoztokov

12 O| og rezné emuirzie a roztoky neobsahujúce halogény

12 01 10 syntetické ľezné oleje

t2 OI 12 použité vosky a tuky

1'2 0I !4ka|y zobrábania obsahujúce nebezpečné látky

|2 0I |Ĺodpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečĺé látky

120118kovovýkalzbrusenia,honovaniaalapovaniaobsahujúciolej
12 0L zlpoužité brusne nástľoje a brusne materiály obsahujúce nebezpečné látky

12 03 01 vodné pľemývacie kvapaliny

13 01 09 chlórované mineľálne hydraulické oleje

13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 1i syntetickéhydraulické oleje

|3 O| lzbiologicky ljahko rozložiteľné hydraulické oleje

13 01 13 iné hydraulické oleje

13 02 04 chlórované mineráine motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 05 nechlórované minerálne motoľové, prevodové a mazacie oleje

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 07 biologicky ľahko ľozložitel'né motoľové, prevodové a mazacie oleje

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje

- 13 03 06 chlórované mineĺálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01

.-130307nechlórovanéminerálneizolačnéateplonosnéoleje

13 03 08 syntetické izo\aéĺé a teplonosné oleje

13 03 09 biologicky ľahko ľozložiteľné izolačné a teplonosné oleje 
2 l 5



13 03 10 inéizolačné a teplonosné oleje
13 05 01 tuhé látky z|apaéov piesku a odlučovačov oleja zvody
13 05 0z kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 03 kaly zlapačov nečistôt
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja zvody
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja zvody
13 07 0l vykuľovací olej a motorová nafta
13 07 02 benzín
13 07 03 iné palivá vľátane zmesí
13 08 02 iné emulzie
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
14 06 05 kaly alebo tuhé dopady obsahujúce iné ľozpúšťadlá
15 0l 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
1 5 0 1 1 1 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pór oviý zák|adný materiál (napľíklad azbest) vrĺ.ŕane prázďnych
tlakových nádob
15 0z 02 absoľbenty, ťrltľačné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpeciťrkovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 07 olejové filtre
16 01 11 bľzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
16 01 13 brzdové kvapaliny
16 0I 14 nemľznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
16 0I 2I nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 0l 1 1, 16 01 13 a 16 0I L4
16 02 ll vyradené zaiadenia obsahujúce chlóľfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 13 vyradené zaríaďenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v |6 02 09 až 16 02 1'2

16 02 15 nebezpečné časti odstránené zvyradených zariadení
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúceznebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratómych chemikálií
16 05 07 vyľadené anorganické chemikálie pozostávajúce znebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 05 08 vyľadené organické chemikálie pozostávajúce znebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie
16 07 08 odpady obsahujúce olej
1607 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
i6 08 02 použité kata|yzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 l1 05 výmurovky ažiaruvzdomé materiály z nemetalurgiclcých pľocesov obsahujúce nebezpečné látky
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál' škľidiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky
I7 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
l7 03 0l bitumenové zmesi obsahujúce uhol'ný decht
I7 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
17 06 01 ízolačné materiály obsahujúce azbest
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce znebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest
l7 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vľátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
18 01 03 odpady, ktoých zber azneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska pľevencie niĺkazy
18 01 08 cytotoxické a cýostatické liečivá
.l9 01 11 popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky
19.0ĺ 17 odpadzpyro|ýzy obsahujúci nebezpečné látky
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l9 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okľem l9 03 08

19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvoďy iné ako uvedené v l9 08 09

l9 08 l3 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadoých vôd
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázd-

nych tlakových nádob
20 0l 13 rozpúšťadlá
20 0I 1.4 kyseliny
20 01 15 zásaďy
20 0l I'7 fotochemické látky
20 01 19 pesticídy
20 0l 2I žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 0I 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 0I26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 0I25
20 0| 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá aživice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 29 detergený obsahujúce nebezpečné látky
20 0l 31 cýotoxické a cýostatické liečivá
20 0l 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 0l, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
20 0l 35 vyradené elektrické a elektronické zariadeniainé ako uvedené v 20 01 2| a20 0l 23, obsahujúce nebezpečné

časti
z0 0I 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky

Množsťvo nebezpečných odpadov, ktoré budú prepravené do zaľiadeni a na zber odpadov: 1 2 000 t/rok

Spôsob nakladania s odpadmi:
Súhlas sa udel'uje na pľepraw nebezpečných odpadov' ktorá sa bude vykonávať cestnou dopravou od držiteľov v
územnom obvode okresného úradu Trnava do zariadenia na zber odpadov Zbemý dvoľ VI.' ktoľé príjemca nebez-
pečného odpadu prevádzkuje na adrese Zavarská cesta 37, Tmava v areáli skládky odpadov, za účelom ich zberu.

Doba' na ktoru sa súhlas udeľuje:
Súhlas sa udeľuje od 1 1 . 05 ' 202| do 1 0' 05. 2026.

V prípadoch ustanovených v $ 1 14 ods. I zákona o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané ĺozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1 ' Pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia všetkých súvisiacich
vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
2. V prípade akýchkol'vek zmien súvisiacich s prepravou nebezpečných odpadov, požiadať o zmenu tohto rozhod-
nutia.
3' Pľepravené nebezpečné odpady za účelom zberu odpadov odovzdávať na ďalšie nakladanie osobám oprávneným
podľa zákona o odpadoch na základe zmluvných vzťahov.

Odôvodnenie

Listom zo dŕ'a 28. 0l. 202l, doručeným na okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných z|ožiek životného pľostľedia dňa 08. 02.202I, požiadaIa spoločnosť FCC Tľnava,
s.r.o.' so sídlom: Priemyselná 5,g17 0l Trnava, lČo: : l 449 69'to udelenie súhlasu v zmysle $ 97 ods. 1 písm' f)
zilkona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy, ktorá sa bude vykonávať cestnou
dopravou od držiteľov v územnom obvode okľesného úradu Trnava do zariadenia na zber odpadov Zberný dvor
VI., ktoľé žiadateľ prevádzkuje na adrese Zavarská cesta 37, Tmava v reáli skládky odpadov, za účelom ich zberu.

Jedná sa o existujúce zariadenie nazber odpadov, do ktorého sú prepravované odpady zo všetkých zbemých dvoľov
prevádzkovaných na ízemi mesta Trnava a od držiteľov odpadu z izemného obvodu Ôkĺesného :úrradl Tmava za
účelom ich zberu, t' 1. zhromažďovania od inej osoby vrátane pľedbežného tľiedenia a dočasného uloženia odpadu
na účely prepravy do zaľiadení na spracovanie odpadov v množstve 12 000 ťrok.
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Činnosť prepľavy nebezpečných odpadov do predmetného zariaden ia na zberodpadov žiadateľ v čase podania žia-
dosti vykonáva na záklaďe súhlasu udeleného rozhodnutím č. oU-TT-o szP3-20Í6loĺ+zigĺŠsowH,J 

"" 
a_ň o+

05' 2016, v zneni Zmerly rozhodnutia č. oU-TT-oszP3-2o20lOl2859-005 zo dia09. 03. 2020,ktoý je platný dol0'05'202l'Nazäk|adeuvedenéhotunajšíúľadudelilnovýsúhlasnadväzne,odl1' 05.2o2l.Pristanovenídoby
platnosti súhlasu správny orgán postupoval v súlade s $ 9z ôds. l7 zákonao odpadoch a vzhl'adom na skutočnosť,
že súhlas možno udeliť len na určiý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil do 1o. os. zoza.

Žiadosť o udelenie súhlasu nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátaneich prepľavy obsahovala všetky náležitosti
v zmysle $ 24 vyhlášky vĺŽY sR č. 37ll2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektóré ustanoven ia zákonao odpadoch
v zneni neskorších predpisov, a to:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- Zoznam druhov nebezpečných odpadov ,s ktoými sa bude nakladať,
- spôsob prepravy nebezpečných odpadov
- jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov,
- preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebázpe8nými ódpadmi,
- zabezpečenie vykonania analýzy v potrebnom ľozsahu,
- opatrenia pre prípad haváne,
- uľčenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,
_ kópie zmlúv nazabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, s ktoými sa bude nakladať,
K žiadosti bolo ďalej priložené:
- kópia súhlasu, na ktoľého základe vykonáva žiaďateľ prepľaw nebezpečných odpadov v čase podania žiadosti -
ľozhodnutie okľesného úradu Tľnava, odboru starostlivosti o životné.orostľedie, oddelenia ochrany prírody a vy-
braných zložiekživotného prostredia č. oU-TT-o 1ZP3-20I6/O14279lŠSoH lHuzo dňa 04. 05, 2016 a kópia Zmeny
tohto rozhodnutia č. oU-TT-oSZP3-202olol2859-005 zo dňa 09. 03.2020,
- dokument Prevádzkový poriadok a opatľenia v prípade havárie _ Zbemý dvor VL, skládka odpadov Tmava, Za-
varská cesta 37,
- kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti.

Na základe predložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o
životné pľostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekživotného pľostľedia ako príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve ľozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. f) zákonaNR SR č. l45/lgg5 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskoľších pľedpisov v sume l1,00 euľ bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID:
N01-280121 -0t7t.

Poučenie
Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. l a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okresný úľad Trnava, odboľ starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochĺany pľírody a
vybraných zložiekživotného prostredia, Kollárova 8,g|7 OzTrnava. odvoiacím oľgánom je okresný úiaá ľ*auo,
odbor opravných prostľiedkov, Vajanského 2,9I7 0l Trnava' Toto ľozhodnutie je pieslcumateľné súdom po vyčer-
paní riadnych opravných pľostľiedkov,

Ing. Rudolf Koľmúth

vedúci odboru

Informatĺvna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom veĺejnej moci

lČo: oolstsoo SuÍix: t0006

Doručuje sa
FCC Tmava' s'r.o.' Priemyselná 5 , 9l7 0l Tmava, Slovenská republika

sls
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DoloŽka právoplatnostl a vykonatel'nostl

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 I 006427 -003

27.04.2021

Hubinová Natália, Mgr'

X

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnostĺ

Právoplatnost' vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

17.03.2021

X

1
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osvedčovacia doložka

"Óujem, 
že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverzĺou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona

éo5t2o1g Z. z, o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov vereinej moci a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskoršíôh predpisóv a výntastou Úradú podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investĺcie a informatizáciu č'

331/2018 Z' z. o zaručenej konverzii.
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Názov dokumentu

Formát dokumentu
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dokument v elektronickej PodobePôvodný

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object202 1 0427075628230-0.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12
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dokumentov vAutorizačné prvky pÔvod obe

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú peČiatku

o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovÚ pečiatku

Autorizácia pÔVodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

O2.03.202108:02

29.04.2021 13:50Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Auto rEACB le za loŽená na kvalifi kovanom certiÍikáte

ldentifikátor

osoba, ktorá autorizáciu ala

Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba

1t3

Okresny urad Trnava



Mandát Opravnenie 1 109, Veduci odboru okresneho uradu, podla g g zakona c.272t20167'. z. s2
Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy,Zakon c. 55ĺ2017 Z. z' o statnej sluzbe

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalĺfĺkovaná

k autorizáciepečiatka

platná

02.03.202108:02Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

29.04.2021 13:49

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu coa.21 7 6.1 58.2.93387 44

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácĺe

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvaliíikovaná elektronická pečat'

platná

27.04.2021 09:56

29.04.2021 13:50Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizáciĺ

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certĺfikáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentiíikátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, NTRSK_OO151866

Zastupovaná osoba

Mandát

na

Časová k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

27.04.202109:56Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečĺatky

Čas oveľenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

29.04.2021 13:49

Autorizované elektronické

coo.21 7 6. 1 58.2.93387 44Názov dokumentu

2t3
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novovzniknutého dokumentu v listin forme

IPočet Iistov

Počet neprázdnych strán 10

Formát novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera 
^4 

(210
x 297 mm)

Počet listov 8

Udaje o zaručenej konverzii

Evidenčné čÍslo záznamu o zaľučenej
konverzii

Dátum a čas vykonanĺa zaručenej konvezie 29.04.202113:50

7346-210429-6587

Zaručenú konverziu vykonal 
t

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

Magdalena

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená kon@uia vykon8ná automatlzovaným spôsobom' údaje o mene, pĺi€alsku' ĺunkcj| a o prscovnom aradení ra nouvádzalú.

Podpis a pečiatka

sLovENsKÁ PoŠTA, a.s.
Partjzánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica
- 1277 ^

3/3
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