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Vec:
Potvľden ie o Ęvkonaní registľácie.

okľesný úrad Bľatislava, odbor staľostlivosti o Životné pľostľedie, oddelenie ochrany prírody a
vybľaných zložiek životného prostredia príslušný podlä $ 5 ods. l zttkona č,. 52512003 Z' z. o štátńej .p'áu"
staľostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov a zákona ó, 18olŻ0l3 Z. z' o
oľganizárcii miestnej štátnej spľávy a o zmene a doplnení niektoých zźtkonov v znení neskoľších predpisov
a podl'a $ 108 ods' (l) písm. c) zákona č), 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmenę a doplnení niektôľych
zákonov v zneni neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o odpadoch,,)

vydáva nové potvľdenie o vykonaní ľegistľácie podl'a $ 98 ods. 8 zákona o odpadoch,

na základe písomného oznźlmenia podlä $ 98 ods. (7) zákona o odpadoch registľovanej osoby,
spoloěnosti FCC Bľatislava, s. r' o'' o Zmene registrovaných údajov v ľegistrácii ě. ou-BAroszpi-
20L81055771/PAE/II zo dťla 1l. 06. 2018.

obchodné meno a sídlo registrovanej pľávnickej osobĽ.
FCC Bľatislava' s. r. o., Lamaěská cesta 3lB,84104 Bľatislava

[dentifi kačné ěíslo orsanizácie íIČo):
ICO: 35 848 910

Meno a priezvisko osoby. ktorá za právnickú osobu koná a jej funkcia (štatutáľn]/ orgán).
Ing' Tomáš Fajkus, Mozaftova 3805l6,796 01Prostějov, Česká republika _ konatel'
Ing. Tomáš Yarga, Ulica Sándora Petöťrho 4976154,929 0l Dunajská streda _ konatel'

Telef. kontakt a e-mail adľesa:
+421903 57 6 297, tomas.varga@fcc- gľoup.sk

Činnosť. ktorá je predmeto$ registrácie:

odpadov

odpadoch

odpadoch

Predmetom registrácie sú odpady kategórie,,o"

Telefón
+42t/961046668

E-mail
martina'cenkerovaÔminv-sk

Intemet

www.minv.sk
IČo
00151866



č. druhu: dľuhu odpadu zaradený podl'a vyh SR ě.365/2015 Z. z.,
ktorou sa e v znení, neskorších sov

kategóľia.

ls 01 06 zmiešané obal o
17 01 01 betón o
l7 0t 02 tehl o
17 01 03 ao materiál a keľamika o
I7 0t 07 zmesi betónu' tehál, škridiel' obkladového materiálu a keramiky iné ako

uvedené v 17 0l 06
o

t7 02 01 drevo o
17 0Ż 02 sklo o
17 02 03 o
17 03 02 bitúmenovézmesi iné ako uvedené v 17 03 01 o
17 04 tt káble iné ako uvedené v 17 04 10 o
17 05 04 zemina a kamęnivo iné ako uvedené v 17 05 03 o
I7 05 06 výkopová zemina iná ako uvędená v l70505 o
17 06 04 izolaěné mateľiálv iné ako uvedené v 17 06 0| a l7 06 03 o
17 08 02 stavebné materitú nabáze iné ako uvedené v 17 08 01 o
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ak uvedené v 17 09 0I,17 09 02

al7 09 03
o

19 08 02 odpad zlapaěov o
19 l0 01 zo żelęza z ocele o
19 12 07 drevo iné ako v 19 12 06 o
20 02 0t biolosickÝ rozložitel'nÝ odpad o
Ż0 02 02 zemina a kamenivo o
20 02 03 lne neroz|ożitel'né o
20 03 01 o
20 03 02 z trhovísk o
20 03 03 z ěistenia ulíc o
20 03 04 kal so o
20 03 06 čistenia kanalizácie o
20 03 07 o

Spoloěnosť FCC Bratislava, s' r. o. je zapísaná v oR okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, Vložka
2788'1/B, s predmetom činnosti zber odvoz a likvidácia iného než nebezpečného odpadu, vnúiroštátna
nákladná cestná doprava vykonávaná nazźlklade rozhodnutia ě. OU-BA-oCDPK1-201g/o+sssg zo dř.laŻ8'
03.2017 udeleného okresným ťlradom Bľatislava, odboľom cestnej dopľavy a pozemných komunikácií.
(o.i.). 
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