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Číslo spisu
OU-NM-OSZP-2022/000889-007

Nové Mesto nad
Váhom
12. 01. 2022

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 a § 108
ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov

rozhodol

podľa § 67 ods. 5 zákona o odpadoch, že vlastníctvo k motorovému vozidlu CHEVROLET KALOS, evidenčné
číslo: TO792BG, VIN: KL1SF48A15B490311 nenadobúda štát a zároveň podľa § 67 ods. 6 tohto zákona určuje,
že vozidlo je starým vozidlom.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 17. 09. 2021
doručené oznámenie o tom, že Mesto Stará Turá, Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, prostredníctvom spoločnosti
AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo odstránilo vozidlo zn. CHEVROLET
KALOS, evidenčné číslo: TO792BG, VIN: KL1SF48A15B490311 z ulice Mýtna v Starej Turej, kde vozidlo
dlhodobo stálo bez známky používania, s neplatnou technickou a emisnou kontrolou, ohrozovalo životné prostredie a
narúšalo estetický vzhľad mesta. Vozidlo bolo umiestnené na určené parkovisko spoločnosti AUTOVRAKOVISKO
s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo. Držiteľ a vlastník predmetného motorového vozidla Dávid Stojka,
bytom Partizánske si motorové vozidlo neprevzal z určeného parkoviska v zákonom stanovenej lehote do jedného
mesiaca od jeho upovedomenia v súlade s § 67 ods. 5 zákona o odpadoch.

Za účelom získania ďalších podkladov v konaní Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné
prostredie požiadal listom č. OU-NM-OSZP-2021/010409-2 zo dňa 22. 09. 2021 Okresný dopravný inšpektorát OR
PZ Topoľčany o zaslanie evidenčnej karty predmetného vozidla.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou č. OU-NM-
OSZP-2021/010409-004 zo dňa 11.11.2021 oznámil v súlade s § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie konania podľa § 67 ods. 5 zákona o
odpadoch vo veci určenia, či vlastníctvo k predmetnému vozidlu CHEVROLET KALOS nadobúda štát a stanovil
lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok k predmetu konania 7 dní od doručenia oznámenia. Účastníci konania
si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.
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Vozidlo CHEVROLET KALOS je dlhodobo nepoužívané, s neplatnou technickou a emisnou kontrolou, má ohnitú
karosériu, jedná sa o vrak, rok výroby 2005. Vozidlo nie je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
Z tohto dôvodu predmetné vozidlo v súlade s § 67 ods. 5 zákona o odpadoch nenadobúda štát.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky podklady, posúdil
technický stav predmetného motorového vozidla a na základe zistených skutočností rozhodol v súlade s § 67 ods.
6 zákona o odpadoch, že vozidlo je starým vozidlom.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa držiteľom starého vozidla podľa § 60 ods. 8 zákona o
odpadoch stáva prevádzkovateľ určeného parkoviska v zmysle § 66 zákona o odpadoch, ktorý je povinný ďalej s
ním nakladať v súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 písm. d) a § 63 ods. 1 zákona o odpadoch.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých
riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkovi konania Dávidovi Stojkovi bytom Partizánske –
držiteľovi vozidla CHEVROLET KALOS, ev. číslo: TO792BG, VIN: KL1SF48A15B490311, ktorého pobyt nie
je známy.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej
stránke konajúceho správneho orgánu, obce, z ktorej územia bolo vozidlo odstránené a obce, v ktorej má držiteľ
uvedený pobyt. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia oznámenia neznámym účastníkom konania.

Vyvesené dňa: ................................................... Zvesené dňa: ...................................................

Pečiatka, podpis ............................................... Pečiatka, podpis ..............................................

Vyvesené na webovej stránke dňa: ......................................

Zvesené na webovej stránke dňa: ........................................

Rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie verejnou
vyhláškou č. OU-NM-OSZP-2022/000889-007 zo dňa 11.01.2022 sa doručí:

So žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
1. Mesto Stará Turá
2. Mesto Partizánske

Účastníkom konania:
3. Mesto Stará Turá
4. Dávid Stojka, Partizánske – verejnou vyhláškou
5. Okresný úrad Trenčín, majetkovoprávny odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo
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Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Mesto Stará Turá a Mesto
Partizánske o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na jeho internetovej stránke a po jej zvesení o
vrátenie verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

Doručuje sa
Mesto Stará Turá, SNP 1, 916 01  Stará Turá, Slovenská republika
Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01  Partizánske, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01  Trnava, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, majetkovoprávny odbor, Hviezdoslavova 0/3, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27  Bernolákovo, Slovenská republika


