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Hlohovec

02.02.2021

Vec

Registľácia

okľesný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné pľostredie, ako pľíslušný orgán štátnej správy podl'a zákona
é.525ĺ2003 Z. z' o štátnej spľávy starostlivosti o životné prostredie' nazák|ade žiadosti o ľegistľáciu podľa $ 98 ods.
la2zálkonač.79l20l5Z.z.oodpadochaoZmeneadoplneníniektoýchzákonovvznenineskoršíchpľedpisov
( d'alej len,'zákon o odpadoch") zo dňa 20.0I.2020

potvrdzuje,

že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa $ l08 ods. l písm. c) zákona o odpadoch
registráciu

Pľe pľávnickú osobu :

obchodné meno: FCC Hlohovec
Pľávna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Šoltés ova 22l3I27, g2o Ol Hlohovec
IČo: :o 280 437

Číslo ľegistľácie I 12021 lŠsort

Výpis z obchodného registra okľesného súdu Tmava, oddiel: Sro, vložka číslo 18130/T ku dňu 15'0l.2020 cez
portál overSi.

Činnosť, ktorá je pľedmetom registrácie:
- Činnosť v zmysle $ 98 ods. I zákonao odpadoch _zbeľ odpadov bezprevädzkovania zariadenianazber odpadov
- Činnosť v zmysle $ 98 ods. 2 zákona o odpadoch _ obchodník a spľostredkovateľ.
- Činnosť v zmysle $ 98 ods' 4 zákona o odpadoch _ činnosť dopravcu pre vlastnú a cudziu potľebu'

Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa $ 97 ods. l zákona o odpadoch alebo

autorizácia podl'a $ 89 ods. I zákona o odpadoch.

Telefón

+42t961 1057 l0
E-mail

oszp.hc@nrítrv.sk

Internet

www.nrinv.sk

IČo
00151866



Registrácia sa vzťahuje na odpady_zaradené podľa pĺítohy-č. 1 vyhlášky č.36512015 Z' z"ktorou sa ustanovu'1e

Katalóg odpadov " "";i;;i;rĺĹľ, 
p."apir"'"1ľĺJi ten 'Katalóg 

odpadov):

Pĺedmetom ľegistrácie sú všetky druhy a poddruhy odpadov kategóľie ,J'{" a ,,o" uvedené v Katalógu odpadov'

Žiadateľovi sa vydáva toto potvrdeni" ľ: l:klud 
o zaľegistľovaní sa v zoznameregistľovanÝch osôb podľa $ 19

vyh'ášky é.3,.tIl20|5 Z' z.,ktoľo,sru'yr.onauuiĺ niektoré ustanon.niä "ĺĹ"'" " "apa"aoct' 
zi"ĺineskorších pred_

plsov

Ing. Alica Fľidrichová

vedúca odboľu

Informatívna poznámka _ tento dokument bol vytvoĺený elektronicky
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osvedčovacia doložka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverz|ou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods' 1 písm' a) zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnoní niektoých zákonov (zákon o e_
Governmente) v znenĺ neskorších predpisov a Vyhláškou Uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
331/2018 Z' z. o zaručenej konverzii.
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Formát dokumentu

Dokument
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Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
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pÔvodných dokumentov v elektronickej podobeAutorizačné

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

Kvalifikovaná elektronická pečat'

platná

03.02.2021 12:17

04.02.2021 13:55Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je založená na kval iÍikovanom certifikáte

osoba' ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Ministerstvo vnútľa Slovenskej republiky' NTRSK-OO151866

Zastupovaná osoba

Mandát iaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autor|zácie

Typ čaSovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

03.02.2021 12:17Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky PSCA TSA2 2O2O
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Údaie o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-210204-6691

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 04.02.202113:55

Zaručenu konverziu vykonal *

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

Eva

Sokola

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaĺučená konwzia vykonaná automatizovaným spôsobom' Údale o mono. prie4ĺsku, runkcil a o pracovnom zarad€oĺ 9a neuvádz8lú.

Podpis a pečiatka

sxÁ poŠTA, a.s"
cesta 9

g7 nská Bystrĺca
1277 -
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