Okresný úrad Rimavská Sobota
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Č. OU-RS-2019/005211-003-JA

v Rimavskej Sobote dňa 11.02.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Upovedomenie o začatí konania
Okresný úrad Rimavská Sobota , odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom
hospodárstve( ďalej OU RS OSZP ŠSOH), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 108 ods. 1 písm. q) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov( ďalej zákon o odpadoch) a podľa § 3 ods.2,4 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 znení
neskorších predpisov na základe oznámenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej
Sobote, odboru poriadkovej polície, Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Blh začal dňom
doručenia oznámenia 07.02.2019 konanie v zmysle §15 ods. 14 zákona o odpadoch vo veci určenia
osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade so
zákonom o odpadoch.
Jedná sa o nezákonne umiestnený odpad- azbestocementová strešná krytina, kat. č. 170506-stavebné
materiály obsahujúce azbest, v k.ú. Babinec č.p. CKN 519/2, GPS súradnice N48,51610o E20,01124o, na
ploche 4x2,5 m ( 2 skládky) cca v množstve 1 tona.
Na základe uvedeného OURS OSZP ŠSOH v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje účastníkov konania o začatí konania vo
veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného
odpadu v súlade so zákonom o odpadoch .
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia upovedomenia inak sa na ne nebude prihliadať.

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
(správny poriadok) musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia upovedomenia.
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