odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Číslo: OU-DK-OSZP-2022/005554-04

V Dolnom Kubíne 15.08.2022

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
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 § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto
rozhodol
podľa § 67 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, že vozidlo značky FORD ESCORT,
evidenčné číslo AES 74-27, VIN WF0FXXGCAFRB29584, ktorého držiteľom je Jiří Zahradník,
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nenadobúda štát a dňom právoplatnosti tohto
rozhodnutia sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Odôvodnenie
Na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„tunajší úrad“) bolo dňa 08.07.2022 doručené upovedomenie od Mesta Dolný Kubín, že
prostredníctvom spoločnosti WAMP, s. r. o, Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo bolo
odstránené vozidlo značky FORD ESCORT, evidenčné číslo AES 74-27 z odstavnej plochy,
ktorá je vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín, kde narušovalo estetický vzhľad mesta. Vozidlo bolo
umiestnené na určené parkovisko uvedenej autorizovanej spoločnosti. Zároveň vyzvalo držiteľa
vozidla, že si môže prevziať vozidlo v lehote do jedného mesiaca odo dňa upovedomenia. Mesto
Dolný Kubín uviedlo, že držiteľ bol oboznámený s dôsledkami nečinnosti podľa § 67 ods. 5
zákona o odpadoch, a po uplynutí lehoty si držiteľ predmetné vozidlo z určeného parkoviska
neprevzal.
Na základe uvedeného tunajší úrad listom č. OU-DK-OSZP-2022/005554 zo dňa
11.07.2022 oznámil účastníkom konania začatie správneho konania podľa § 67 ods. 5 zákona
o odpadoch vo veci, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Účastníci konania boli poučení, že
majú možnosť vyjadriť sa k predmetu konania v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia na tunajšom úrade. Okresný úrad Žilina, majetkovoprávny odbor zaslal
vyjadrenie, listom č. OU-ZA-MPO-2022/037322 zo dňa 22.07.2022, v ktorom žiada, aby bolo
rozhodnuté, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu
nenadobúda štát a vozidlo sa stalo starým vozidlom. Oznámenie o začatí konania bolo zverejnené
na úradnej tabuli Okresného úradu Dolný Kubín, Mesta Dolný Kubín a Města Kostelec nad

Orlicí. Písomnosť je v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku považovaná za doručenú
03.08.2022.
Po uskutočnení zákonom predpísaných úkonov a preverení skutočného stavu veci
v správnom konaní, tunajší úrad podľa § 67 ods. 9 zákona o odpadoch určil, 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
podľa § 66 zákona o odpadoch a tento je povinný ďalej s ním nakladať podľa § 14 ods. 1 písm.
d) a § 63 ods. 1 zákona o odpadoch.
Na základe uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné
preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Anton Vraňák
vedúci odboru

Rozdeľovník:
Rozhodnutie Okresného úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o ŽP,
č. OU-DK-OSZP-2022/005554-04 zo dňa 15.08.2022 sa doručuje:
A/ So žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
1. Mesto Dolný Kubín
2. Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
B/ Účastníkom konania:
3. Jiří Zahradník, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
4. Okresný úrad Žilina, majetkovoprávny odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
C/ Po nadobudnutí právoplatnosti:
5. WAMP, s.r.o. Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo

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