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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 

 

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 ods. 1 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“), 

 

 

r o z h o d o l 
 

 

v súlade s ustanovením § 67 ods. 9 zákona o odpadoch, že vozidlo zn. FORD FOCUS 

combi, bez EČV, VIN: WF0NXXGCDNYB15210, striebornej farby, sa dňom nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia stáva starým vozidlom a v zmysle § 60 ods. 6 zákona  

o odpadoch staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.   

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

štátnej správy odpadového hospodárstva, bolo doručené dňa 15. 05. 2019 upovedomenie 

o tom, že na základe objednávky Mesta Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská 

Bystrica bolo dňa 09. 05. 2019 prostredníctvom spoločnosti HELPECO s.r.o., Mládežnícka 

2275, 017 01  Považská Bystrica odstránené z parkoviska na ulici Slovenských partizánov,  

pri budove Brell v Považskej Bystrici vozidlo zn. FORD FOCUS combi, bez EČV,  

VIN: WF0NXXGCDNYB15210, striebornej farby. Následné bolo predmetné vozidlo 

umiestnené na určené parkovisko v Považskej Bystrici.  
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Vzhľadom k tomu, že vlastník si nesplnil povinnosť uvedenú v § 67 ods. 1 zákona 

o odpadoch, pričom vozidlo dlhodobo nachádzajúce sa ulici Slovenských partizánov,  

pri budove Brell v Považskej Bystrici poškodzovalo životné prostredie, bolo na základe 

článku 2 Dohody o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko  

č. 235/2018-OSMaOH zo dňa 10. 07. 2018 medzi spoločnosťou HELPECO s.r.o., 

Mládežnícka 2275, 017 01  Považská Bystrica a  Mestom Považská Bystrica, Centrum 2/3, 

017 13  Považská Bystrica a objednávky zo dňa 2. mája 2019, podľa § 67 ods. 3 zákona 

o odpadoch umiestnené na určené parkovisko prevádzkované spoločnosťou HELPECO s.r.o., 

Mládežnícka 2275, 017 01  Považská Bystrica. 

 

Spoločnosť HELPECO s.r.o., Mládežnícka 2275, 017 01  Považská Bystrica listom  

zo dňa 13. 05. 2019 v súlade s 67 ods. 4 zákona o odpadoch upovedomila Okresný úrad 

Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva, že motorové vozidlo zn. FORD FOCUS combi, bez EČV,  

VIN: WF0NXXGCDNYB15210, striebornej farby sa nachádza na určenom parkovisku.  

Predmetné vozidlo v elektronickom registri starých vozidiel na základe čísla karosérie (VIN) 

nebolo vyhľadané, a teda držiteľ vozidla a vlastník vozidla, ktorý nie je držiteľom vozidla nie 

sú známi.  

 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo 

OU-PB-OSZP-2019/006814-3 ZG11 10 zo dňa 30. 05. 2019 požiadal Mesto Považská 

Bystrica, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica o doplnenie informácií potrebných 

k začatiu konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, alebo sa stane starým 

vozidlom. Mesto Považská Bystrica doplnilo podanie listom zo dňa 27. 06. 2019, v ktorom  

sa uvádza, že vozidlo továrenskej značky FORD FOCUS combi,  

VIN: WF0NXXGCDNYB15210 nie je evidované v Národnej evidencii vozidiel Slovenskej 

republiky.  

 

V prípadoch, keď sa držiteľa vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie je držiteľom 

vozidla nepodarí jednoznačne určiť ani zisťovaním s pomocou orgánu Policajného zboru 

z dôvodu, že to neumožňuje evidenčné číslo ani identifikačné číslo vozidla, príslušný orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 67 ods. 9 zákona o odpadoch  

rozhodnutím určí, že vozidlo je starým vozidlom  

 

Na základe uvedeného tunajší úrad listom č. OU-PB-OSZP-2019/006814-5 ZG11 10 

zo dňa 03. 07. 2019 oznámil začatie konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom. 

Oznámenie bolo doručené formou verejnej vyhlášky v zmysle § 26 správneho poriadku. 

Účastníci konania si v zákonom stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky.  

Po uskutočnení zákonom predpísaných úkonov a preverení skutočného stavu veci v správnom 

konaní, ktorého predmetom je vozidlo zn. FORD FOCUS combi,  

VIN: WF0NXXGCDNYB15210, tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva určil 

podľa § 67 ods. 9 zákona o odpadoch, 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 v zmysle § 66 zákona o odpadoch a tento je povinný ďalej s ním nakladať 

v zmysle § 14 ods.1 písm. d) a § 63 zákona o odpadoch. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie po preskúmaní podkladových materiálov rozhodol tak, ako je to uvedené    
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vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e 
 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská 

Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Pavel  Petrík 

                           vedúci   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: ................................     Zvesené dňa: .................................. 

 

 

 

Rozdeľovník: 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti 

o životné prostredie, č. j. OU-PB-OSZP-2019/006814-6 ZG11 10 zo dňa 07. augusta 2019  

sa doručuje: 

 

1. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica 

2. Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica 

3. Helpeco, s.r.o., Mládežnícka 2275, 017 01  Považská Bystrica 

4. Okresný úrad Trenčín, majetkovoprávny odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín 

 

 


