
OKRESNÝ 
ÚRAD 
BRATISLAVA 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody 

a vybraných z ložiek životného prostredia 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

Číslo: OÚ-BA-OSZP3-2018/13406-2/MEN Bratislava, dňa 19.09.2018 

MIE STNY RAD 
MESTSKEJ Č:ASTI 

BJtAT!JU,.6_Yt\__:.,?J:~.~_M.EST0 

OOŠLO 
DNA: 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán 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, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch"), v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

rozhodol 

v súlade s ustanovením § 67 ods. 5 zákona o odpadoch, že vozidlo zn. Opel Frontera, EČV: BA 337 RO, 
VIN: SED5KMWL4WV618953, čiernej farby, nenadobúda štát a dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia 
sa stáva starým vozidlom. 

Odôvodnenie 

Na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, (ďalej len 
tunajší úrad) bolo dňa 06.09.2017 doručené upovedomenie o tom, že Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, dňa 03.11.2016 prostredníctvom spoločnosti P+K, s. r. 
o., Vajnorská 89, 83 1 04 Bratislava, odstránila zo Školskej ulice 14 v Bratislave vozidlo zn. Opel 
Frontera, bez EČV, VIN: SED5KMWL4WV618953, čiernej farby, a následne uvedené vozid lo 
umiestnila na určené parkovisko v Šenkviciach. Aktuálny pobyt držiteľa vozidla nie je tunajšiemu úradu 
známy a žiadnymi dostupnými prostriedkami sa ho nepodarilo zistiť. 

Držiteľ vozidla po uplynutí 60 dní od výzvy mestskej časti nevykonal nápravu a neumiestnil 
vozidlo tak, aby nepoškodzovalo a neohrozovalo životné prostredie. Na základe uvedeného tunajší úrad 
listom č. OÚ-BA-OSZP3-2018/013406-1/MEN zo dňa 01.08.2018 oznámil začatie konania o tom, či 
vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát podľa § 67 ods. 5 zákona o odpadoch. Po uskutočnení zákonom 
predpísaných úkonov a preverení skutočného stavu veci v správnom konaní, ktorého predmetom je 
vozid lo doškriabané, s prázdnymi kolesami, tunajší úrad určil podľa § 67 ods. 6 zákona o odpadoch, že 
vozidlo sa stáva starým vozidlom. 

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o určení, že vozidlo je starým vozidlom, sa držiteľom starého 
vozidla podľa § 60 ods. 8 zákona o odpadoch, stáva prevádzkovateľ určeného parkoviska v zmysle § 66 
zákona o odpadoch a tento je povinný ďalej s ním nak ladať v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) a § 63 ods. 1 
zákona o odpadoch. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia podať odvolanie na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 



oddelenie ochrany prírody a vybraných z ložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
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JUDr. Elena Jaďuďová 
poverená zastupovaním 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/ 1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesen ia 
a zverejnenia. 

2 i 09. 2018 
Vyvesené dňa: „ .......... ... ... . Zvesené dňa: „ ••.•••••••••••.. . . .. 

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 

Rozdeľovník: 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o ž ivotné prostredie, 
č. OU-BA-OSZP3-2018/013406-2/MEN zo dňa 19.09.2018 sa doručuje: 

Al So žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli 

l. Hlavné Mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 
Bratislava 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

BI Účastníkom konania: 

4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
5. Držiteľ vozidla 
6. Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Na vedomie: 
7. JUDr. Kamil Líška, Grässlingova 62, 811 09 Bratislava 
8. JUDr. Mária Zervanová, Záhradnícka 18, 811 07 Bratislava 
9. JUDr. Ladislav Jakubec, Zámocká 30, 811 01 Bratislava 
10. Mgr. Katarína Baňárová, Nám. A. Vámberyho 5249/13B, 929 01 Dunajská Streda 

Cl Po nadobudnutí právoplatnosti : 

11. P+K, s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava 3 
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