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Vec:
OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom

Na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, bolo doručené
dňa 30.08.2017 upovedomenie o tom, že na základe objednávky Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?? zo
dňa 16.03.2016 bolo z verejného priestranstva na križovatke ulíc Staré Grunty a Swčia v Bratislave
odstránené vozidlo zn. Al'fa Romeo, bez EČV, VIN:

.e ulíc Staré
ZAR')37(ů)

) j farby,
aprostredníctvom spoločnosti P+K, s.r.o., Va3norská 89, 831 04 Bratislava, umiestnené na určené
parkovisko v Šenkviciach.

Držitera vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie je držiterom tohto vozidla, sa nepodarilo
jednoznačne určiť ani zist'ovaním s pomocou orgánu Policajného zboru z dóvodu, že to neumožňuje
evidenčné číslo vozidla ani identifikačné číslo vozidla VIN. V takých prípadoch v súlade s § 67 ods. 9
zákona č. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon
o odpadoch") príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutím určí, že vozidlo je
starým vozidlom.

Dispozičné právo držitera k vozidlu pretrváva aj po jeho odovzdaní na určené parkovisko, a to až
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že vozidlo je starým vozidlom. Prevzatie vozidla
z určeného parkoviska držitel'om vozidla sa považuje za odpadnutie dóvodu konania a vedie k zastaveniu
konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom.

Úěastníkom konania podra § 67 ods. 9, resp. podra § 67 ods. 5 a 6, a § 113 ods. 1 zákona
o odpadoch je držiter vozidla, vlastník vozidla, mesto Bratislava alebo príslušná mestská čast' v súlade
s čl. -43 ods. 5 písm. t) alebo čl. 44 ods. 3 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a ten, kto vozidlo
umiestnil na určené parkovisko.

Vzhl'adom ktomu, že všetci účastníci konania alebo ich pobyt nie sú konajúcemu správnemu
orgánu známi, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán odpadového hospodárstva podra §
5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 108 ods.l písm. m) zákona o odpadoch, v súlade s § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len správny poriadok) touto

verejnou vyhláškou

oznamuje začatie konania
ourčení, že vozidlo zn. Alfa Romeo, bez EČV, VIN: ZAR93700QO502771l, striebornej farby,
odstránené zverejného priestranstva 7a Kukučínovej ulici za Istropolisom v Bratislave, je starým
vozidlom.
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Všetkých účastníkov správneho konania konajúci správny orgán vyzýva, aby svo5e pripomienky
a návrhy kprejednávanej veci predložili písomne do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Doničenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnost' vyvesí po dobu 15 dní na úradných
tabuliach a webovej stránke konajúceho správneho orgánu a obce - Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves, zktorej územia bolo vozidlo odstránené. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia
oznámenia.

V prípade, že na základe tohto oznámenia verejnou vyhláškou sa prihlási konajúcemu správnemu
orgánu odpadového hospodárstva držiter predmetného vozidla alebo vlastník vozidla, ktorý nie je
držiterom tohto vozidla, deň doručenia tohto oznámenia bude považovaný za upovedomenie o umiestnení
vozidla na určené parkovisko a konanie podra § 67 ods. 9 zákona o odpadoch bude zastavené.

Ak si držiter vozidla do jedného mesiaca od upovedomenia neprevezme vozidlo z určeného
parkoviska a súčasne ho v tejto lehote neprevezme ani vlastník vozidla, ktorý nie je držitel'om tohto
vozidla, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti oživotné prostredie, ako príslušný orgán
odpadového hospodárstva bezodkladne po uplynutí tejto lehoty začne konanie podra § 67 ods. 5 zákona
o odpadoch o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát a ak rozhodne, že štát vlastníctvo k vozidlu
nenadobúda, zároveň v rozhodnutí určí, že vozidlo je starým vozidlom (§ 67 ods. 6 zákona o odpadoch).

Zodpovedná: JUDr. Elena Jad'ud'ová
vedúca oddelenia
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Rozde4'ovník:

Oznámenie verejnou vyhláškou Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, č.
OU-BA-OSZP3-201 7/084843-1/MEN zo dňa 20.09.2017 sa doručuje:

A/ So žiadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli

1.

2.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Oddelenie dopravy a životného prostredia, Námestie sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

B/ Účastníkom konania:

3.

4.
5.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Držiter vozidla
Vlastník vozidla
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Váš list číslo/zo dňa Naše ěíslo
OÚ-BA-OSZP3-201 7/084843 -2/MEN

Vybavuje/linka
Mgr. Mesárošová/46675

Bratislava
05.10.20l7

Vec:
OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
o začatí správneho konania o urěení, že vozidlo je starým vozidlom - oprava zrejmej chyby
v písomnom vyhotovení listu

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
avybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
upovedomuje podl'a e) 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov účastníkov konania, že v písomnom vyhotovení listu č. OÚ-BA-OSZP3-201 7/084843-
1/MEN zo dňa 20.09.20l7, ktorým bolo oznárnené začatie správneho konania o určení, že
vozidlo zn. Alfa Romeo, bez EČV, VIN: ZAR93700005027711, striebornej farby, je starým
vozidlom, na prvej strane došlo k zrejmej chybe v písaní, kde v ostatnom odseku v texte:

,,Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody avybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán odpadového
hospodárstva... touto verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o určení, že vozidlo
zn. Alfa Romeo, bez EČV, VIN: ZAR93700005027711, striebornej farby, odstránené
z verejného priestranstva na Kukučínovej ulici za Istropolisom v Bratislave, je starým
vozidlom."

sa slovné spojenie:
,,na Kukučínovej ulici za Istropolisom v Bratislave?

nahradzuje správnym určením miesta v súlade s prvým odsekom oznámenia takto:
,,na križovatke ulíc Staré Grunty a Svrčia v Bratislave?

Táto oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení listu je neoddeliternou súčast'ou
listu vydaného Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie,
oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva č.OÚ-BA-OSZP3-201 7/084843-1/MEN zo dňa 20.09.2017 a bude aj
dodatočne forrnou verejnej vyhlášky zverejnená.
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Rozdel'ovník:
Oprava zrejmej chyby č. OÚ-BA-OSZP3-20 1 7/084843-2/MEN zo dňa 05. 10.2017 sa doručuje:
A/ So žiadost'ou o vyvesenie na úradnei tabuli

1. Mestská casť Bratislava-Karlova Ves, Oddelenie dopravy a životného prostredia, Námestie sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava

2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
B/ Účastnfkom konania:

3. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
4. Držiter vozidla
5. Vlastnfk vozidla
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