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OKRESNÝ ÚRAD MICIIALOVCE
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody  1, 07101   Míchalovce

Člslo:OU-Ml-OSZP-2022/01398-8

ROZHODNUTIE

Rozhodnutie o určení, Že vozidlo je starým vozidlom

VERJ"Á VVHLÁŠKA

Mic]`alovcc, 8. 4. 2022

vÝROK

Okresný  úrad  Michalovce,  odbor  starostlivosti  o životné  prostt€die,  ako  príslušný  orgán  štátnej
spi.ávy podl'a §  5  ods.  1  zákona č.  525/2003  Z.z. o štátnej  sprive starostlivosti  o životiié prosti-edje a o
z`nene a dopliiení niektorých zákonov v znení neskoi.Ších  predpi§ov a  §  108  ods.  1  písm, h) zákona ó.
79/2015   Z.z.   o odpadoch   a o miene  a doplTiení  niektoíých   zákoiiov  v znení  neskoTši.oh   i>redpisov

(ďalej    len    „zákona   č.    79Á1015   Z.z.   oodpadoclť)   po   vykonaiií   správneho   konania   vsúlade
s ustanoveniami zákona č. 71/] 967 Zb. o správnom konai.í v zneni neskoi.ších pi.edpisov

rozhodol

podl'a § 67 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadmh,

že  dňoin  nadobudniitia  privoplatnosti  tohto  rozhodnutía  vlastníctvo  k vozidlu  továrenskej  značky
Ford  Fíesta,  BČV  M140lBH, VIN  WF0BXXGAJBVK12534,  držitel'a  Jozef Jacko,  i`enadobúda štát
a zái.oveň určuje, že vozidlo je starým vozidlom.

ODÓVODNENIE

Mesto    Miclialovce    -Mestslcá    po[ícia    v Michalovciacli,    Nám.    Osloboditel`ov    83.    071    01

rí6C,haá::ej`;PÍ::Ť:,mkakgnk:es"#:dd.r,ic:':`dos::a:ie#.v:tzTdo,sat"FY.o,sdtif,g#'`ÉďJostMiť;e,,BVHZ,m#
WF0BXXGAJBVK12534,  ktoré  sa  nachádzalo  na  verejne  príst`ipiiom  pi.iesti.anstve  vo  vlastn[ctve
mesta   Michalovce    m    parkovisku    pi.ed    vchodom    č.    13    bytového    domu    na    ul.    Humenská
v Michalovciach, dižitel'a  Jozer  Jacko,  a  ojeho   umiestnení  na   ui.čené  parkovisko  prevádzkované
podnikatel'ským  subjektom li`g.  Radoslav  Popovič   R A D E S,  podaním č.  P202]/542 doručoi`ýni iia
spi.ávny orgán dňa 6.9.2021.
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Prevádzkovatel'  Lirčeného  parkoviska  lng.  Rados[av  PopovÍč    R  A D  E  S    oznámil  Okresnému
úradu  Michalovce,  odb.  starostlivosti o žjvotné  prostredie,  vyrozumen(m  doručeným  13.10.2021, že
vlasmík a držitel' vozidla si v stanovenej 30 dňovej lehote vozidlo neprevzal.

Okresný   úrad   MichaJovce,   odb.  starostJivosti   o životné  prostTedie,  oznámil   všetkým  známym
účastníkom konania mčatie konania podra § 67 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o určení, či

::amŤ;íoCuW:yi,V&°Z;du`Uč.naod##,n€sšzúpt.2aož#4'i,:ízVo°Zj::°7j.:2#ž,%í#:ú=bm?k:imkeonní:í:
k dnešnému dňu nenavrhol doplnenie podai`ia ani nevzniesol námietky voči konaniu.

Okresný  úrad  Michalovce,  odb.  staLrostlivostj  o životné  prostredie,  oboznámil  všetkých  známych
účastníkov   konania   s podkladmi   i)re   rozhodnutie   v súlade   s §   33   ods.   2   zákona   č.   71/1967   Zb.

;shp,ráášTooumč.k3nua:#8ršž:ť2g3žÍ,aod,o3kg,8Vmmů:{anse.g{gáš2í;fžpí#np;S2vúáá:k5vmka;:=:ííamk_d:g:já:o:
dňu nenavrhol doplnenie podania ani nevzniesol námietky voči konaniu.

Vzhl'adom  na  hore  wedené  skutočnosti  dňom  nadobudnutia  právoplatností  tohto  rozhodnutia

8Č#m%4úoidBHYÍCJ`#°V;eFo:dxbk%mArů#ť#2Í53°4:í;:m*:S#n!:',oumri:Úed'ňŤteř:Ěd:::::dvFoíz#a
podpa  §  60  ods.  8  zákona o odpadoch,  sa  stáva  prevádzkovatel'  urč€ného  parkoviska  lng.  Radoslav
Popovič   R A D  E S v 2mysle § 66 zákom o odpadoch aje povinný ďalej  s ním nakladať v zmysle §
14 ods.1  a § 63 zákona o odpadoch.

S ohpadom na hore uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej spTávy v odpadovom hospodárstve
talb akoje vo výroku tohto rozhodnutia uvedené.

Spíávny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Z.z.  o správnych  poplatkoch v znení

jeho noviel iiebol vyrubený.

pouČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podra §  53 a § 54, ods.1  a 2 zákona ě. 71/1967 Zb. o správnom konani
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia rozliodnutia
na  Okresný  úrad  Michalovce,  Odbor  starostlivosti  o životTLé  prostTedie. Včas  podané  odvolanie  má
odkladný  účinok.  Toto  rozhodnutie  možno  preskúmať  súdom  po  vyčerpaní  riadneho  opravného
prostriedku.

ť~_:„,.    :  -)

vedúci odbo"
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Vzhradom  m  skutočnosť, že  účastnlk  konai]ia,  Jozef JBcko,  sa v mieste  uvedenélM)  pobyt`i.  Kpt.
Nálepku 29,  Michalovce,  dlhodobo  nezdržiava, jeho  súčasný pobyt nie je tunajšiemu  .'iradu známy,
toto  rozliodnutie  má podpa  §  26  ods.  1  zákona č.  71/1967  Zb.  o  správiiom  konaní v  platnom  zmení

povahu

verojnej vyh lášky

amusí  byť  v súlade  s  §  26  ods,  2  zákom  č.   71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  v  platnom  znení
zverejnené po dobu  I 5 dní ria ůradnej tabuli správneho orgá»u a obce:

Okresný úmd Míchalovce, Nám. slobody  1, 07101  Michalovce,
Mesto Micbalovco, Nám. osloboditel'ov' 30. 07101  Michalovcc.

Po  uko]iěeiií  lehoty  m  zveiejnenie  rozhodiiutia  č.  OU-MI-OSZP-2022/01380  zo  dňa  7.4.2022
žiadamc  rozhodnutíe  s  potvrdením  `ryvesenja  a zvesenia  vrátiť  na  OkresTiý  úrad  Michalovce,  odb.
starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 1, 0710 t  Miclialovce.

K dpručei.iu:
-      JozefJacko, Kpt, Ná]epku 29, Miclialovce,
-fi`g, Rados[av popoviě -RADES, Ok]`ižná 5, 0710]  Micl`a[ovce

Na vedomie:
-      Okresný úrad Košice, Majetkovoprivny odbor, Komenského 52, 04126 Košice
-      Mesto Michalovce-Mestská pollcia v Miclialovciach, Nám` O§1obodítelbv 83, 0710I

Michalovce
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Pečiatka a pódpis:
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Pečiatka a podpis:




