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Vóš list čislo/al dňa

Pľe pľávnickú osobu:
obchodné meno:
Sídlo:
lČo:

Nrše čIslo
ou-TT-oszP3-
zotgĺolloaoÉSoľVDu

VybavuJe/linke
Mgľ. Lenka Dubovskái3 l 2

E - mail
ĺe nkĹdlbuvski|äí..:niov'sh

Dátum
r8.09.20r9

Vec
Powrdenie o registrácii

okesný úľad Trnava, odboľ starostlivosti o Životné pľostľedie, oddelenie ochrany pľíľďy
avybľaných zloŽiek životného pľostredia podl'a $ 98 ods' 5 zétkona č.79/z0l5 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších pľďpisov (d'alej len ,,zákon
o odpadoch")

potvrdzuje

žé vo veciach štatnej spľávy odpadového hospodárstva vykonal podľa $ l08 ods. l písm. c) ákona
o odpadoch

registľáciu

Císlo registrácie: 24ĺ2a$ ľrT ĺ L,2,4

Dátum podania žiadosti: 13. 09. 2019

Štatutáľny orgán:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:

Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:

FCC Tľnava' s.ľ.o.
Priemyselná! sr9l1 0l Trnava
3t 449 697

konatelia
Ing. Eva Mikulášiová
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strana č. 2 k poťvrdeĺriu o registrácii č. ou-TT-oszP3-20l9l033060/ŠsoH/Du

činnost', ktorá je pľedmetom registrácie:
zbeľodpadov bezpĺevádzkovaniazariadenia nazber odpadovpodl'a $ 98 ods. l zákonao
odpadoch,

- činnost'obchodníka podl'a $ 98 ods' 2 zéĺkona o odpadoch,
- činnosť spľostľedkovatel'a podl'a $ 98 ods. 2 zäkona o odpadoch,
_ činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva pľepravtt odpadu pre vlastnú potrebu, podľa $ 98

ods' 4 zákona o odpadoch,
- činnost'dopľavcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pľe cudziu potľebu, podl'a $ 98

ods.4zákonaoodpadoch

Dľuhy odpadov, ktoľé sú predmetom činnosti registrovanej osoby, podl'a vyhlášky vtŽp sn
č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskoľších predpisov (ďalej
len'Katalóg odpadov"):

Predmetom registľácie sú všetky dľuhy a poddľuhy odpadov kategórie ,oo" ä kategóľie ,,No'
uvedené v Katalógu odpadov, s výnimkou odpadov, ktorých tretie dvojčíslie je 99.

okresný úrad Trnava, odboľ staľostlivosti o Životné prostľedie, oddelenie ochľany pľírody
a vybraných zloŽiek Životneho prostľedia týmto ľuší potvrdenie o registrácii vydané pod
č. spisu oU-TT-oszP3_20l9/00518glŠSoH/Du zo dňa l l. 01, 2019, č. registrácie
3l20t9lTTn,z,4.

Ing' Rudolf Kormúth
vedúci odboru
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Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bolvyhotovený podl'a vyhlríšky č. 85l2}l8z,z. Uľadu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pľe investície a informatizáciuz 12. marca20l8, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náleŽitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu'

Názov:

IdentifikáÍor:
[Registrácia]
ou-TT-oszp3-2019t033060-0 I 05 560/20 I 9

Úaaje elektľonického úradnóho dokumentu

Dokument autorizoval: Rudolf Kormuth
oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: okresny uľad Trnava
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum a čas autoľizácie: 19.09.2019 10:1'7:34

Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: Ig.ag.2ol9 lo:l'7:46

označenie listov, na ktoré sa autorizáciavďahuje:
ou-TT-oszp3-20 I 9/033060-0 t0ss60/201 9

Autoľizácia elektronického úľadného dokumentu

DoloŽku vyhotovil:
Funkcia alebo pracovné

zaradenie:

označenie oľgánu:

Dubovská Lenka" Mgr
Referent

Dátum vytvorenia doloŽky :

okľesný úľad Tľnava

IČo:oolsttĺo
02.06.2A2A

Podpis a pečiatka:

Infoľmácia o vyhotovení doložky o autoľizĺcii

ĺdentifikótor olektronického formul{ra: 503492E7'DoIozka_<l_autoĺizacii.sk, Jazykl SK, ýetzial l '2


