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Vec
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu zn. VOLKSWAGEN POLO, EČ:
NR636JC, VIN: WVWZZZ6NZWY148839 nadobúda štát
Na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „OÚ Trnava), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve, bolo dňa 10. 05. 2019 doručené od Mesta Trnava, Mestského úradu v Trnave, odboru dopravy a
komunálnych služieb, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava (ďalej len ,,Mesto Trnava“) upovedomenie o odstránení
vozidla a umiestnení vozidla na určené parkovisko. V predmetnom upovedomení sa uvádza, že dňa 10. 04. 2019
bolo prostredníctvom spoločnosti AUTOVRAKOVISKO s. r. o. odstránené z ulice Pekárskej 423 v Trnave vozidlo
zn. VOLKSWAGEN POLO, EČ: NR636JC, VIN: WVWZZZ6NZWY148839 a následne umiestnené na určené
parkovisko spoločnosti AUTOVRAKOVISKO s.r.o. na Priemyselnej ulici č. 11 v Bernolákove. Vlastníkom a
držiteľom predmetného vozidla je podľa evidenčnej karty vozidla Juraj Krajčovič bytom Zavar.
Vzhľadom k tomu, že všetci účastníci konania alebo ich pobyt nie sú konajúcemu správnemu orgánu známi, OÚ
Trnava, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona 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 § 104 písm. d) zákona o odpadoch a podľa § 108 ods. 1 písm. h) zákona o
odpadoch, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) touto
verejnou vyhláškou
oznamuje účastníkom konania začatie konania
podľa § 67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom, či vlastníctvo k vozidlu značky VOLKSWAGEN POLO, EČ: NR636JC,
VIN: WVWZZZ6NZWY148839, odstránené z ulice Pekárskej 423 v Trnave, nadobúda štát.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia Vás týmto upovedomuje, v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, že s podkladom rozhodnutia
sa môžete oboznámiť na Okresnom úrade Trnava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, Trnava v lehote do 7 dní odo dňa prevzatia tohto listu.
Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 je potrebné nahliadanie do podkladov spisu vopred
telefonicky resp. emailom dohodnúť s vybavujúcim zamestnancom. V prípade, že je potrebné nahliadanie do
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podkladov spisu, kontaktujte vopred telefonicky resp. emailom vybavujúceho zamestnanca, ktorý dohodne ďalší
postup.
V rovnakej lehote máte právo vyjadriť svoje pripomienky k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.
Upozornenia:
Dispozičné právo držiteľa k vozidlu pretrváva aj po jeho odovzdaní na určené parkovisko, a to až do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Prevzatie vozidla z určeného parkoviska
držiteľom vozidla sa považuje za odpadnutie dôvodu konania a vedie k zastaveniu konania o tom, či vlastníctvo k
vozidlu nadobúda štát.
Súčasne upozorňujeme vlastníka a držiteľa vozidla, ak správny orgán určí, že vlastníctvo k uvedenému vozidlu
nenadobúda štát a zároveň určí, že vozidlo je starým vozidlom, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia sa
držiteľom starého vozidla stáva podľa § 60 ods. 8 zákona o odpadoch prevádzkovateľ určeného parkoviska a tento
je povinný ďalej s ním nakladať v súlade s § 63 ods. 1 zákona o odpadoch, t. j. bezodkladne zabezpečiť odovzdanie
starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na Centrálnej úradnej
elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk), úradných tabuliach a webovej stránke konajúceho správneho orgánu, Mesta
Trnava, z ktorého územia bolo vozidlo odstránené a Obce Zavar v ktorom má držiteľ vozidla hlásený trvalý pobyt.
Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia oznámenia neznámym účastníkom konania. Po ukončení lehoty
na zverejnenie tohto oznámenia žiadame potvrdené oznámenie s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vrátiť
na OÚ Trnava.
Známym účastníkom konania sa oznámenie doručí do vlastných rúk v súlade s ustanoveniami § 24 a § 25 správneho
poriadku a lehota určená na uplatnenie návrhov a pripomienok k prejednávanej veci plynie od jeho prevzatia.

Vyvesené dňa:.................................................Pečiatka, podpis:.....................................................

Zvesené dňa:...................................................Pečiatka, podpis:.....................................................

Upresnenie doručovania:
Oznámenie verejnou vyhláškou sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
1. Mestu Trnava
2. Obci Zavar
Účastníkom konania:
1. Juraj Krajčovič, Zavar
2. AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo
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vedúci odboru
Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2021/001663

Por.č.záznamu
004

Číslo záznamu
0016314/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

2/3

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP3-2021/001663-004
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Bernolákovo 11, 900 27 Bernolákovo
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