OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo: OU-MI-OO-2017/003741-008

V Michalovciach dňa 13. marca 2017

OZNÁMENIE
Okresného úradu Michalovce
o vydaní rozhodnutia č. OU-MI-OO-2017/003741-004 zo dňa 13. marca 2017
o rozšírení činnosti pracoviska Okresného úradu Michalovce v meste Sobrance
Krajský úrad v Košiciach rozhodnutím č. 1 z 9. 1. 2004 zriadil pracovisko Obvodného
úradu v Michalovciach v meste Sobrance. Okresný úrad Michalovce na základe súhlasu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OMSZV1-2017/011255-003 z 28. februára
2017 vydal rozhodnutie č. OU-MI-OO-2017/003741-004 zo dňa 13. marca 2017, ktorým
rozširuje
výkon štátnej správy
pracoviska Okresného úradu Michalovce so sídlom v meste Sobrance, Tyršova 12
1. o úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Výkon činností na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií zabezpečuje
v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto oznámeniu v Klientskom centre na Okresnom úrade
Sobrance odbor živnostenského podnikania formou inteligentnej podateľne takto:
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

od 08.00 hod. do 15.00 hod.
od 08.00 hod. do 15.00 hod.
od 08.00 hod. do 17.00 hod.
od 08.00 hod. do 15.00 hod.
od 08.00 hod. do 14.00 hod.

2. o úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav
Výkon činností na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva
a pozemkových úprav zabezpečuje v Klientskom centre na Okresnom úrade Sobrance
pozemkový a lesný odbor v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto oznámeniu takto:
každú stredu od 08.00 hod. do 17.00 hod.
Výkon štátnej správy pracoviska na uvedených úsekoch sa rozširuje s účinnosťou od
15. marca 2017 na dobu neurčitú.

2 prílohy

PhDr. Jana Cibereová, v. r.
prednostka Okresného úradu Michalovce

Príloha č. 1 k č. OU-MI-OO-2017/003741-008

Činnosti vykonávané na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou
inteligentnej podateľne:
Prijímanie žiadostí v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:
1. uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského, iného
zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
2. uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského, iného zmluvného štátu alebo
tretieho štátu,
3. schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského, iného zmluvného štátu alebo tretieho
štátu,
4. schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
5. schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
6. schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia,
7. povolenie výroby jednotlivého vozidla,
8. povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
9. povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou LPG alebo CNG,
10. schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,
11. schválenie prestavby jednotlivého vozidla,
12. schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou LPG alebo CNG,
13. zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
(alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
14. zápis schváleného plynového zariadenia LPG alebo CNG do osvedčenia o evidencii časť II,
15. vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla,
16. zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo
technického osvedčenia vozidla,
17. pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
18. udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska emisnej kontroly, kontroly originality,
19. udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly
originality a na montáž plynových zariadení,
20. udelenie osvedčenia kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly
originality a technika montáže plynových zariadení.
Prijímanie žiadostí v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon), najmä:
o určenie trvalého alebo dočasného dopravného značenia,
o použitie dopravného zariadenia,
o zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu,
o zriadenie vyhradených parkovísk,
o vydanie stavebného povolenia,
o povolenie pripojenia pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej
komunikácie na susedné nehnuteľnosti,
7. o povolenie výnimky z ochranného pásma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Príloha č. 2 k č. OU-MI-OO-2017/003741-008

Činnosti vykonávané na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva
a pozemkových úprav v rozsahu prijímanie žiadostí, podnetov, sťažností a iných podaní
a poskytovanie informácií:
a) na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. o
navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
b) na úseku pozemkových úprav
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a
pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (činnosti 1 až 21), zákona č.
64/1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní
vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (činnosti 23 až 34) a zákona č. 66/2009 Z. z. o
niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli
z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky,
c) na úseku obnovy evidencie pozemkov
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
d) na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
e) na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti
podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži a zákona č. 405/2011 Z. z. o
rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
f) na úseku lesného hospodárstva
podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
g) na úseku lesného reprodukčného materiálu
podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších
predpisov,
h) na úseku pozemkových spoločenstiev
podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,
i) na úseku poľovníctva
podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

