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Vec
OZNÁMENIE ROZHODNUTIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Oznámenie rozhodnutia podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správneho poriadku“).
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie prerušil správne konanie vo veci
určenia, či vlastníctvo k vozidlu značky ROVER 75 TOURER 2,0 V6 RJ/-/, evidenčné číslo PB707BT, VIN
číslo SARRJSTKR2D244219, rok výroby 2002, modrej farby, ktorého vlastníkom aj držiteľom je Ing. Jozef Gago
(rok narodenia 1959), Považská Bystrica, nadobúda štát alebo či vyššie uvedené vozidlo je starým vozidlom.
Správne konanie v predmetnej veci bolo začaté na základe prijatej žiadosti spoločnosti HELPECO s r.o., so sídlom
Mládežnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 304 786.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Považská
Bystrica, na úradnej tabuli konajúceho správneho orgánu, na webovom sídle konajúceho správneho orgánu http:/
www.minv.sk/?spravne-konania-21 a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným
dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.
Vyvesené dňa: ..............................
Zvesené dňa: ..............................
.....................................................
pečiatka a podpis
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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2022/004408-007

30. 06. 2022

Rozhodnutie
o prerušení konania
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie prerušil správne konanie vo veci
určenia, či vlastníctvo k vozidlu značky ROVER 75 TOURER 2,0 V6 RJ/-/, evidenčné číslo PB707BT, VIN číslo
SARRJSTKR2D244219, rok výroby 2002, modrej farby, ktorého vlastníkom aj držiteľom je Ing. Jozef Gago (rok
narodenia 1959), Považská Bystrica, nadobúda štát alebo či vyššie uvedené vozidlo je starým vozidlom.
Správne konanie v predmetnej veci bolo začaté na základe prijatej žiadosti spoločnosti HELPECO s r.o., so sídlom
Mládežnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 304 786.
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení; príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d)
a podľa § 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 „zákona o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“) a podľa § 29 ods.
1 správneho poriadku z dôvodu začatia konania o predbežnej otázke,
prerušuje
správne konanie vo veci určenia, či vlastníctvo k vozidlu značky ROVER 75 TOURER 2,0 V6 RJ/-/, evidenčné číslo
PB707BT, VIN číslo SARRJSTKR2D244219, rok výroby 2002, modrej farby, ktorého vlastníkom aj držiteľom je
Ing. Jozef Gago (rok narodenia 1959), Považská Bystrica, nadobúda štát alebo či vyššie uvedené vozidlo je starým
vozidlom.
Konanie sa prerušuje do doby doriešenia predbežnej otázky, ktorá je predmetom exekútorských blokácií na
predmetné vozidlo na základe poskytnutej informácie Okresného riaditeľstva policajného zboru v Považskej
Bystrici, Okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií,
Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica z evidencie vozidiel – Evidenčnej karty vozidla, Aktuálnej karty.
Odôvodnenie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie prevzal dňa 15. marca 2022 žiadosť
spoločnosti HELPECO s r.o., so sídlom Mládežnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 304 786 o určenie,
či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát alebo či je vozidlo starým vozidlom. Ide o motorové osobné vozidlo značky
ROVER 75 TOURER 2,0 V6 RJ/-/, evidenčné číslo PB707BT, VIN číslo SARRJSTKR2D244219, rok výroby
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2002, modrej farby (ďalej len „vozidlo“), ktorého vlastníkom aj držiteľom je Ing. Jozef Gago (rok narodenia 1959),
Považská Bystrica.
Mestská polícia Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica umiestnila dňa 23. 06. 2021 na
predmetné vozidlo výzvu na odstránenie starého motorového vozidla a výzva bola zároveň vyvesená aj na úradnej
tabuli Mesta Považská Bystrica. Vlastník aj držiteľ predmetného vozidla Ing. Jozef Gago (rok narodenia 1959),
Považská Bystrica na výzvu nereagoval.
Dňa 07. 12. 2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Okresného úradu Považská Bystrica, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica č. k.: OU-PB-OCDPK-2021/006569-005 zo dňa
05. 10. 2021, ktorým bolo predmetné vozidlo trvalo vyradené z cestnej premávky.
Predmetné vozidlo bolo na žiadosť Mesta Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica odstránené dňa
14. marca 2022 zo sídliska Rozkvet pod bytovým domom 2079 v Považskej Bystrici prostredníctvom spoločnosti
HELPECO s.r.o., Mládežnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 304 786 a umiestnené na určené parkovisko
na Mládežníckej ulici 2275 v Považskej Bystrici.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom číslo OU-PB-OSZP-2022/004408-002 zo dňa 08. 04. 2022 požiadal Okresné riaditeľstvo
policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a
dopravných evidencií, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica o poskytnutie informácií z evidencie vozidiel o
vozidle továrenskej značky ROVER 75 TOURAR, ev. číslo PB707BT, VIN číslo: SARRJSTKR2D244019 v rozsahu
meno, priezvisko a pobyt alebo názov, sídlo alebo prevádzkareň držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla a o tom, či
sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti
cestnej premávky a dopravných evidencií, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica poskytlo listom číslo ORPZPB-ODI2-1-014/2022-EMV zo dňa 12. 04. 2022 zaevidovaným na tunajšom orgáne štátnej správy odpadového
hospodárstva dňa 14. 04. 2022 informácie z evidencie vozidiel – Evidenčnú kartu vozidla, Aktuálnu kartu,
podľa ktorej sú na predmetné vozidlo tri exekútorské blokácie vedené pod číslami písomností EX1846/2006,
EX4609/2017, 36/2021.
Nakoľko vyššie uvedené exekútorské blokácie na predmetné vozidlo môžu mať zásadný vplyv na rozhodnutie o
predmete žiadosti, táto skutočnosť má podľa názoru tunajšieho orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
povahu predbežnej otázky pre vydanie rozhodnutia vo veci určenia, či vlastníctvo k vyššie uvedenému vozidlu
nadobúda štát alebo či vyššie uvedené vozidlo je starým vozidlom.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom číslo OU-PB-OSZP-2022/004408-006 zo dňa 28. 06. 2022 vyzval súdnych exekútorov vo
vyššie citovaných exekútorských činnostiach, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy predložili tunajšiemu
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k možnosti ďalšieho nakladania s predmetným vozidlom
(vylúčenie veci z exekúcie, zrušenie blokácie predmetného vozidla).
Na základe uvedených skutočností tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie podľa § 29
ods. 1 správneho poriadku prerušil do predloženia vyjadrení všetkých dotknutých exekútorov k možnosti ďalšieho
nakladania s predmetným vozidlom (vylúčenie veci z exekúcie, zrušenie blokácie predmetného vozidla).
Na žiadosť správneho orgánu podľa § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť
skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.
Vaše vyjadrenie bude tvoriť podklad rozhodnutia a tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ho žiada
z dôvodu zistenia presného a úplného stavu veci.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku
pokračovať v konaní z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominú prekážky, pre ktoré
sa konanie prerušilo.
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Počas prerušenia konania lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú.
Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
nie je preskúmateľné súdom.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
HELPECO s.r.o., Mládežnícka , 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika
Mgr. Milan Somík, exekútor, Československej armády 1, 036 01 Martin, Slovenská republika
JUDr. Boris Sobolovský, exekútor, Koceľova 15, Bratislava2, Slovenská republika
JUDr. Jozef Martišík, exekútor, Samoty 1061, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, majetkovoprávny odbor, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
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