
' , :l{,ovENsKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľnÉno PRoSTREDIA
::ĺ'i ,)1.: !'',.ti ' '.'ji;:l Inšpektoľätživotného pľostľedia Bratĺslava

Stále pľacovisko Nitra
Mariánska dolina 7,949 0l Nitra

Číslo : 824 - 67 88 l 20 19 /Med/37 0 |7 0104 / z5 Nitľa, 22.02.2019

ROZrIODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného pľostľedia Bľatislava, Stále
pracovisko Nitľa, odboľ integrovaného povoľovania akontľoly (dalej len ,,Inšpekciď'), ako
príslušný orgán štátnej spľávy podľa ustanovenia $ 9 ods. 1 písm. c) a ustanovenia $ 10
zákona ě. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životľré prostľedie a o zmete
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľšĺch pľedpisov a podľa $ 32 ods. l písm. a)
zákona č,.39l20l3 Z. z. o integrovanej prevencii a kontľole znečisťovania Životného prostľedia
a o zmene a doplnení niektoýh zákonov (ďalej len ,,ztĺkon o IPKZ") na zák|ade žiadosti
prevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná t, 9t7 71 Trnava, Ičo: 00 313 114 podanej
Inšpekcii dňa 20. t2.20I8 akonania vykonaného podl'a ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. c) bod
l., bod 4. zäkona oIPKZ, podl'a ustanovenia $ 19 ods. l zákona oWY.Z a podľa zákona
č,.7tll967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len
,,zäkon o spľávnom konaní")

mení a dopĺňa ĺntegľované povolenÍe

ktorou sa mení a dopĺňa integľované povolenie vydané ľozhodnutím č. 4086/OIPK-418/04-
Y*/370l70l04 zo dňa 08.1I.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa |5.12.2004, zmenené
rozhodnutím č. l0169-16825l37l20IIlZáv370I70I04lZl, zo dňa 07.06.2011, ktoľé nadobudlo
právoplatnosť dňa 06.07.20I1o zmenené ľozhodnutím č. 7368-9307l37l2oI4lzćLv370l7OIO4l
ZŻI<R zo dňa 17.03,2014. ktoľé nadobudlo právoplatnosť dňa Is.o4.2ol4, zmenené
ľozhodnutím ě. 2764-l3828l37l20l4lzá|l370l70t04lz3 zo dňa 24.O4.2ot4, ktoré nadobudlo
pľávoplatnosť dňa 30. 05.2014 azmenené ľozhodnutím č. 2883 - 9469l20t7lMed/
370|70I04lZ4 zo dřla22.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 04.2017 (ďalej len
,,integľované povolenie"), ktoým bola povolená činnosť v pľevádzke

,,Skládka odpadov na odpado ktory nĺe je nebezpečný,,

nasledovne:

], Vpovolení sa pred časť,,I. Povolenĺe sa vydáva pľe nasledovné zaľĺadenia a
vykonávanie nasledovných čĺnností v pľevádzke" vkladá text v nasledovnom zneni:
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,,lnšpekcia v zmene integrovaného povolenia č. 5

v oblasti odpadov

podľa ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením $ 97 ods. 1 písm. a) zákona č. ?9/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") _ udel'uje súhlas na
prevádzkovanie zariadenĺa na zneškodňovanĺe odpadov, v súvislosti
s kolaudáciou stavby ,,Skládka komunálneho ođpadu Tmava 1avar - V. etapa -
sektor ll,l2* a schval'uje projektovrt dokumentácĺu na uzavretĺe skládky
odpadov, jej rekultĺváciu a monĺtoľovanĺe skládky odpadov po jej uzavľetĺ:
,,Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavarská cesta, Uzavretie a ľekultivácia
skládky" (IŻl20I8, spracovateľ FCC Česká ľepublika, s.r.o., Ďáblickä79tl89, I82
00 Praha 8)

podľa ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením $ 97 ods. 1 písm. e) bod l. zátkonao odpadoch - udelnuje súhlas na
vydanĺe pľevádzkového poľĺadku zariadenĺa na zneškodňovanie odpadov
(vypracoval Ing. Jaľoslav Cintavý, 18. 12. 2018) v súvislosti s kolaudáciou stavby
,,Skládka komunálneho odpadu Tľnava _Zavat _ V.etapa - sektor 11,|2"

2. V povolení v časti ,,II. Zńväzné podmienkyo l.Opatrenia na ochranu ovzdušiao vody
a pôdy a opatrenĺa pre technické zaľiadenĺa na ochranu ovzdušĺa, vody a pôdy
vpľevádzke, všeobecné podmĺenky" sa ruší znenie bodov l.l0. až 1.13. anahľádza sa
znením:

),

l.l0. Prevádzlłu sa povoĘe pľevádzkovať podl'a pľevádzkového poľiadku vypľacovaného
Ing. Jaroslavom Cintavým 18. 12. 2018 a pľedloženého povoĘúcemu orgánu
na udelenie súhlasu na jeho vyđanie dňa 20. 12,2018 v súvislosti s kolaudáciou stavby
,,Skládka komunálneho odpadu Trnava _Zavar - V. etapa - sektor II,l2*.

1.11. Pľevádzkovátel' je povinný odvádzat'na osobitný účet ročnri vyšku účetovej
Íinančnej ľezerrŕy v1počítanú ustanoveným spôsobom z navrhovaných investičných
nákladov nauzavretie, ľekultiváciu skládky aprevádzkových nákladov na zabezpečenie
starostlivosti o skláđku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov, alebo časti
skládky odpadov. Na základe schválenej pľojektovej dokumentácii ,,Skládka
komunálneho odpadu Trnava - Zavarská, cesta, Uzawetie arekultivácia skládky" FCC
Česká ľepublika, s,r.o., 1,2l2}l8 je výška Íinančných prostriedkov na jej rcalizáciu,
následný monitoľing a starostlivosť o skládku vo výške 2 32l728,93 eur.

I.l2.Prevádzkovatel' je povinný odvádzať prostriedky účelovej Íinančnej Íezervy
v stanovenej výške ľočne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho ľoka na osobitný
účet v Štĺĺrei pokladnici.

1.l3. Prevádzkovatel' môže prostriedky účelovej Íinančnej Íezevy použiť až po vydaní
súhlasu Inšpekcĺe na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej
ľekultivácie a jej následné monitoľovanĺe a to do výšky určenej v pÍsomnom potvrdenío
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ktoré vydá Mĺnĺsteľstvo žĺvotného pľostľedĺa SR na základe závdzĺého stanoviska
Inšpekcie"

3. V povolení v častí ,rII. Zíväzné podmienky, l.opatľenia na ochľanu ovzdušĺa, vody
a pôdy a opatľenĺa pľe technické zarĺadenia na ochľanu ovzdušĺa' vody a pôdy
vprevádzke, všeobecné podmienky" sa do TabulĘ ě. 1 kbodu 1.24. dopĺňajú
nasledovné odpady:

07 02 L7 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 o

10 01 23- vodné ka|y z čistenia kotlov iné ako uvedené v l0 0I22 o

19 08 12
kaly z biologickej úpravy pľĺemyselných odpađových vôd iné ako
uvedenév 1908 11

o

rl. s minimálnym obsahom sušiny 60-700/o"

4. Vpovolení včasti ,,|I. Záväzné podmĺenky, t.opatľenia na ochľanu ovzdušia, vody
a pôdy a opatrenĺa pľe technĺcké zarĺadenĺa na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v pľevádzke, všeobecné podmĺenkyśś sa znenie bodu 1.25. ruší a mení nasledovne:

,,

),

1.25. V skládkovacích pľiestoroch bolo povolené zneškodňovanie odpadov skládkovaním
v množstve 150 000 íľok, do zaplnenia objemu skládky I. etapy 360 000 m3, I[. etapy
341 000 m3, UI. etapy 388 000 m3, IV. etapy 370 000 m3 , V. etapa 341 000 m3
(po kolaudácii V. etapy sektoru l0 - kolaudačné ľozhodnutie č. osażPl735-803l2Ol7lŠm
zo dňa 16. 01,.2Ot7, sektoru l1, 12 - kolaudačné ľozhodnutie č. osaŽPB5070-
86II5l20I7/Šm zo dńa 14. ll.2oI7), tj. l 800 000 m3, do maximálnej kóty 191,50 m
n.m.Bpv. ľekultivovaného povrchu pľed uzatvorením a v pľiebehu skládkovania podľa
schválenej projektovej dokumentácie ,,Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavarskźĺ
cesta, Uzavretie a rekultivácia skládký' (I2l2oI8, spľacovateľ FCC Česká republika,
s.ľ.o.)."

5' V povolení v časti ,,II. Záväzné podmienky, l.opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy a opatrenĺa pľe technĺcké zaľiadenia na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy
v pľevádzken všeobecné podmĺenkyí' sa znenie bodu l.30. ruší a mení nasledovne:

,t

1.30. Súhlas na prevádzkovanie zaiadenia na zneškodňovanię odpadov činnosťou Dl a súhlas
na vydanie pľevádzkového poriadku zaľiadenia na zneškodňovanię odpadov,
(vypľacovaný Ing. Jaľoslavom Cintavým 18.12.2018 ) sa udel'uje na obdobĺe 5 ľokov
od pľávoplatnostĺ tohto rozhodnutia č,. 824 - 6788l20l9lMed/370l701-04lz5. Platnosť
týchto srihlasov Inšpekcia pľeaĺzi a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo
v prevádzke k zmęne skutočností, ktoľé sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak
pľevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pľed uplynutím tohto tęľmínu doručí Inšpekcii
žiadosť o pľedĺŽenie súhlasov."

6. V povolení v časti ,]l. Záväzné podmienky, l.opatľenĺa na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy a opatrenĺa pľe technĺcké zaľĺadenia na ochľanu ovzdušĺao vody a pôdy
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vpľevádzke, všeobecné podmlenky(' sa za bod 1.3l.dopĺňa bod 1.32. vnasledovnomzneni:

)t

|'32' odpad ,,č' 19 08 12 _ kaly z biologĺckej rlipravy pľĺemyselných odpadových vôd ĺnéako uvedené v 19 
98 

1l" musí bý pred uložením na skládku stabĺlizovaný. od každéhododávateľa tohto odpadu musí byť k'prvej dodávke odpadu prĺloženń jeho analýza podľaprílohy č' l vyhlášky ě. 372l2OI5 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladneníkovovej ortuti v znení neskorších pľedpisov, vykonaná v akreditovanom laboľatóriu.V pľípade, že nie je zabezpeěené konštantn é zloženietolrio oopaau pľi ďalších dodávkach,je potrebné, aby pri každej z nĺch bola priloženĺ j.ľro uĹtu álna analýza. Na skládku môžebý'prijatý len taký odpad, ktoý nepľekročí limitné hodnoty ukázovatel,ov pre trieduskládky odpadov na odpad, ktoýnie je nebezpečný.,.

7' V povolení v časti ,rIL Záväzné podmienky, 5. Monĺtoľovanle pľevádzky, poskytovanĺeúdajov a podávanĺe spľáv" sa ruší bod 5.8. v nasledovnom znení:

"5'8' Pľevádzkovateľje povinnýpodľa všeobecne záväznýchpľávnych predpisov odpadovéhohospodárstva každoročne do 15. februára kalendárneho roka predkladať Inšpekcii nímpodpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktoľom sústred,uje finančnéprostriedky viazané ako úěelová finančná rezerva, ktoý dokladuje pohyby na tomto účteza ptedchádzajúci kalendámy rok.,

a mení sa číslovanie bodov s podmienkami 5.9 aź 5.12na číslovanie 5.8. až 5,!l..,

odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný oľgán štátnej správy podľa ustanovenia $ 9 ods. l písm. c) austanovenia $ 10 zákona č'. 52512003 Z, z. o štátnei správe staľostlivosti o životné prostrediea o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov a podľa ustanovenia$ 32 ods' l písm' a) zákona olPKZ,11_základe žiadosti prevádzkovatelL Mesto Trnava,Hlavná 1, 9l7 ?1 Trnavao rČo: 09 3'1_3 l14 1a'aiei' len ,,pľevádzkovatel,,) zo dňa18'l2'20l8' doručenej Inšpekcii dňa 20. l2.20l8 u'n, žák|^de konaní vykonaných podľaustanovenia $ 3 ods' 3 písm. c) bod l, bod4 zäkonaoliĺ<z apodl,a zákonaospľávnomkonaní mení a dopĺňa integrované povolenie pľe prevádzku ,,Skládka odpadov na odpad,ktoľý nĺe je nebezpečný,..

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je pľedmetom tohto povoleniao nepredstavujepodstatnú zmenu' Podľa zákona NR SR t. iąs)pgs z.- r. ospľávnych poplatkoch v znenineskorších predpisov avzneni zákona oĺPKZ, časti X. Životné pľostredie, položky l1|aSadzobníka správnych poplatkov zmena, ktoľá nie je podstatnou 
"ln.nou, 

nepodliehaspoplatneniu podl'a tohto zákona. J - j 
)
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Pľevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integľovaného povolenia pľedložil Inšpekcii
stručné zhrnutie údajov aprevádzkový poriadok ,,Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný Tmava _ ZavaÍ",

Správne konanie zač,alo dňom doručenia Žiadosti hšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
pľedloženej žiadosti a pľiložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potľebné
doklady na spol'ahlivé posúdenie, a pľeto podľa $ l l ods. 5 zźlkonao IPKZ upovedomila listom
č,.824-3536l20l9lMed/370l70l04lz5 zo dňa 30. 01.2019 pľevádzkovateľa, irčastníkov
konania a dotknutý orgán o zaěatí spľávneho konania vo vecí zmeny integrovaného povolenia
a uľčila 30 dňovu lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia záľoveň upozornila, že na neskôr podané námietky nepľihliadne. Inšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektoý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potľebuje
na vyjadľenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia $ 11 ods. 6 zźĺkona
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predlziť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých oľgánov nepožiadal
o pľedĺženie lehoty na vyjadľenie sa k žiadosti.

Inšpekcia upozoľnila, že nariadi ústne pojeđnávanie, ak účastník konania požiada
o naľiadenie ústneho pojednávania v uľčenej lehote alebo v predÍženej lehote, alebo ak dôjde k
rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak pľípadné pripomienky účastníka konania budú
smeľovať proti obsahu závdzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pľetože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.

Vzhľadom k tomu, ženejde o konanie uvedené vustanovení $ 1l ods. 9 zźtkonaop1KZ:_ vydaniepovoleniapre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu'
- vydanie alebo zmenu povolenia pľe prevádzky, pri ktorých sa navľhuje uplatňovať

ustanovenia $ 2l ods. 7 zćtkonaoIPKZ,
- żmenu povolenia alebo podmienok povolenia pľe pľevádzky podl'a ustanovenia $ 33 ods. l

písm. a) aŽ e) zákona o IPIšZ,
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podl'a ustanovenia $ l l ods. l0 zákona oIPKZ upustila

od:
- nźůežitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia $ 7 zákona o IPKZ,
- zveĘnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej

pľevencie a kontroly znečisťovania a od zveľejnenia najmenej na l5 dní stľučného zhrnutia
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskýnutého pľevádzkovatel'om
o pľevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úľađnej tabuli podľa $ 11 ods. 5 písm. c)
zákonaoIPKZ,

' zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
akontroly znečisťovania anajmenej na 15 dní na svojej úľadnej tabuli výzvy dotknutej
veľejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej veľejnosti
avýzvy verejnosti s možnost'ou vyjadľenia sa k zaćatiu konania s lehotou najmenej 30 dní
podľa ustanovenia $ l 1 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

' požiadania obce, ktoľá je účastĺríkom konania, aby zveľejnila žiadosť na svojom webovom
sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podl'a
ustanovęnia $ 11 ods. 5 písm. e) zákonao IPKZ,

_ ústneho pojednávania podľa ustanovenia $ 15 zákona oIľKZ

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.



strana 6 z 7 rozhodnutia č. 8 2 4 - 67 8B/2 0 I 9/Med/3 7 0 1 7 0 I 04/25

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ustanovenia $ 1l ods. 5 písm. a)zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povoienia pre pľedmetnú
prevádzku

_ okresný úľad Trnava, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, štátna spľáva
odpadového hospodárstva listom č. oÜ_TT-oszP3_2o1ql00sł:qĺŠs'oHlHu zo dňa
07' 02'2019, vktorom uvádza, že kvydaniu zmeny integľovaného povolenia nemánámietĘ a pľipomienky pri dodržaní ustanovení a všeobecne záviizných právnych
predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,

- Mesto Tľnava listom ě. oURaIí3825-8605l2019/Hn zo dřla ll.02.20l9, vktorom
uvádza, Že s vydaním zmeny č. 5 integľovaného povolenia pľedmetnej pľevádzky
sťlhlasí.

Predmetom zmeny íntegľovaného povolenia je udelenie srlhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovaníe odpađov a súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového
poriadku zdôvodu rozšírenia skládky vľámci V. etapy výstavby (sektor Il,I2) adoplnenia
zoznamv odpadov povolených na skládkovanie.

Súčasťou integľovaného povolbvania bolo podľa zákonao IPKZ konanie:
v oblasti odpadov

_ podľa ustanovenia $ 3 ods' 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením $ 97 ods. 1 písm. a) zäkona č. 7gl2}l5 Z. z. oodpadoch a o zmene
a doplnení niektoých zákonov _ konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zanadenia na zneškodňovanie odpadov, v súvislosti s kolaudáciou siavby ,,Skládkakomunálneho odpadu Tľnava -Zavar _ V.etapa _ sektor 11, l2., a schválenie
projektovej dokumentácii na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu
a monitorovanie skláđky odpadov po jej uzavretí ,,Skládka komunálneho odpadu
Trnava 'Zavarcká cesta, Uzavľetie a rekultivácia skládky" (spracovan é l2l20l8,FCC
Česká republika, s.ľ.o., Ďáblická79ll8ą l82 00 Praha 8)

- podl'a ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti
sustanovením $ 97 ods. l písm. e) bod 1. zákona č.7g/20l5 Z. z. oodpadoch
a o zmene a doplnení niektoýh zákonov _ konanie o udelenie súhlasu na vydanie
pľevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (vypľacoval Ing.
Jaroslav Cintavý, l8. l2. 2018),

Prevádzka technologickým vybaverrím a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebolpožiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol'ovacióho procesu a Inšpekcia neuložila
opatľenia na minimalizácitldial'kového znečisťovania a cezhranlčného vplyvu znečistovania.

Inšpekcia preskűmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospelakzáveru, že navľhované ľiešenie spĺňa požiadavky akľitéľiá ustaĺrovené vpredpisoch
upravujúcich konania, ktoľé boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe
preskúmania a zlrodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadľenia dottnuteho oľgánu
a vykonaného konania zistila, že zmęnou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane
obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie
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pľevádzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej'úľovne ochrany životného prostľedia podl,a zákonao WKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

PoučenÍe

Pľoti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovenia $ 53 a ustanovenia $ 54 spľávneho zákonamožno podať na Slovenskú inšpekciu životného prärir.łJ, nspettorĺt životného pľostľediaBratislava' Stále pracovisko Niiľa, odb11inĺegńanéľro |ávol,ouania a kontľoly, Maľiánskadolina 7' 949 01 Niha odvolanie do 15 dni odo dňa äoručenia písomného vyhotoveniaľozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčeĽaní prípustných riadnych opľavných pľostľiedkovnadobudne právoplatnosť, jeho záko*o't' moze uy' prě.mmaná sridom.

RNDr. Kataľína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doľučuje sa:
l. MestoTľnavaoHlavná 1,gl7 0l Tľnava

Dotknutý oľgán (po nadobudnutí pľávoplatnostĺ ľozhodnutia):2' okresný úrad Tmava, odboľ stáľostlivosti o ž'ohé-|.*o.ai., Kollárova 543/8, 917 01

štátna spľáva v odpadovom hospodárstve

Na vedomie:
3, FCC Tmava' s.r.o.' Pľiemyselná5,9l7 0l Tmava
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osvedčovacia doložka
ôsvedčujem' Že tento listinný dokument vzníkolzaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podľa $ 35 ods. 'l pÍsm. a) zákonač' 305/20ĺ3 Z'z' o elektronickejpodobe vylĺonu pôs-obnostiorla-nov 

"ěrá*i mocia o rrn"nä'" áoplnenĺ niektoých zákonov (zákon oe'Governmente) v znenĺ neskorśÍch predpĺsov a iodľa vvnláJŕř ľĺňiri"rrí" Rn"nciĺ SlovensłLf republiky ć. 275t2o14 Z. z. o zaručenejkonvezii.

Uĺ1aje ĺlovovznikllrltéhĺl tJĺlktllllelltLt v listil lĺltlj Ítlrlllt:

4Počet listov

Počet neprézdnych strán

Formát papiera Formát papiera A4

7

9 Dokument obsahuje prostrĺedky autorizácie alebo časovú pečiatkuo Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovÚ beeĺatłu

JEd6/d6f3i s Qgm6SAsnsJ

Udaje o zaručenej konverzii

sP-23-04-201 9-001 391

23.04.201913:54

sHA-256
Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronickóho dokumentu

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Zaručenú konverziu

36631124

poŠta, a,s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR os BB, oddiel Sa, vlożka č.8o3/s

+) Ak bol8 aruč€ná kďlwEla vykon8ná automatlzovaným spôEobom, Údáro o m6no, pr|ozvlEku, funkcll a pÍa@vnom aradonĺ !a

zamestnanec pošty

Jana

Didiová

lČo

neuvádz8JÚ.

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenĺe

Meno

Prĺezvisko

Podpis a pečĺatka
'0Łď]" üpť

1t'l



DoLoŽKA PRÁVoPLATNoSTI

Názov orgánu štátnej spľávy: Slovenská inšpekcia životného pľostredia
Inšpektoľát životného prostľedia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
odboľ integrovaného povoľovania a kontľoly

IdentĺÍikačné číslo oľgánu: 00 l 56906

Názov dokumentu: Rozhodnutie

IdentiÍikácĺa dokumentu (č. Rz), ku ktoľému sa doložka vyhotovuje: 6788

Dátum vydania ľozhodnutiaz 22. 02, 2019

Dátum nadobudnutĺa právoplatnostĺ ľozhodnut ial 22. 02. 2ol9

Dátum vytvorenĺa doložky: 04. 03. 2019

Vyznačenie doložky vykonal: Monika Medovičová

Táto doložka právoplatnosti je neoddelitelhou súčasťou uradného dokumenfu, ktorého sa tieto
právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného pľostľedia - Inšpektorátu životného prostľedia
Bratislava, Stále pľacovisko Nitra ć,. 824 - 6788t20l9tN'dedt370l70t04tz5 zo dňa 22.02.
2019.

RZ č. 7895
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osvedčovacia doložka
.isvedčujem, Že tento listinný dokument vznikolzaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona
č. 305/2013 Z' z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnostiorgánov verejnej moci a o zmenô'a doplnení niěłtorycľt zá'konov (zákon o
e'Governmente) v znení neskorších predpisov a podl'a vyhlášky Ministers[va financiÍ Slovensłei repůoliry č,.275tźo14 Z. z. o zarućenej
konvezii.

novovzniknuléllĺl ĺlĺlktlĺllcĺltLl v listillĺlej frlrlllĺ:

1Počet lĺstov

Počet neprázdnych strán

Formát papĺera Formát papiera A4

I

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku
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o zaručenej konverzii

sP-'ĺ 5-04-201 9-001 308

15.04.201913:27

sHA-256Funkcia použitá pre rnýpočet elektronického odtlaěku

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie

Evidenčné čÍslo záznamu o zaručenej
konvezii

Zarui,enÚ konverzi u vykollal

lČo 36631 124

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

Meno

Priezvisko

Jana

Janovská

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bol8 äručená kÜWEla vykon8ná aulornallzov8ným spöEobom, Ůdalô o m€m, pdevlEku, funkoll a pra@vnom zďadonĺ sa nouvádz8jÚ.

Podpis a pečiatka

1t1


