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Na  Okresný  úrad  Galanta,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie    áko    prĺslušný
orgán  Štátnej    správy  odpadového  hospodárstva  bolo dňa 01. 07. 2021 doručené postúpenie
podania z Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie  - oznámenie
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bolo odstránené z ulice  Starý most, areálu bývalých kasámí v meste Sereď prostredníctvom
spoločnosti AUTOVRAKOVISKO s.r.o. a umiestnené na učené parkovisko prevádzkovatel'a
AUTOVRAKOVISKO    s.r.o.    na   Priemyselnej    ulici    11    vBemolákove.    Vozidlo   bolo
odtiahnuté  na  základe  objednávky  Mesta  Sereď  po  výzvach  vlastníka  a držiteľa  vozidla,
ktorým  je   podl'a   evidenčnej   karty   vozidla   František   Both,   Dunajská   Streda   v zmysle
ustanovení § 67 ods.  10 a ods.  11  zákona č.  79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorýchzákonovvznenĺneskoršíchpredpisov(ďalejlenzákonoodpadoch).

Vzhl'adomktomu,žeúčastnĺcikonaniaaleboichpobytniesúkonajúcemusprávnemu
orgánu známi, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  ako  prĺslušný
orgán  štátnej    správy podl'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
a ako príslušný orgán  štátnej    správy  odpadového  hospodárstva  podľa §  108 ods.1 pĺsm. h)
zákona o odpadoch, v súlade s §  18 ods. 3  a § 26 zákona č.  71/1967 Zb.  o správnom konaní
(správnyporiadok)vznenĺneskoršĺchpredpisov(ďalejlensprávnyporiadok)touto

verejnou vyhláškou

oznamuj e účastm'kom konania začatie konania
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kasámí v meste Sereď, kde poškodzovalo životné prostredie, nadobudne štát.

Vzhl'adom  ku skutočnosti,  že  z podkladov  zaslaných  tunajšiemu  úradu  oprávnenou
osobou,   ktorá   vykonala   odstránenie   vozidla   z miesta,   na   ktorom   poškodzovalo   životné
prostredie  (§  67  ods.  2  zákona  o odpadoch)  správnemu  orgánu  sú  dostatočne  známe  údaje
o stave odstráneného vozidla upúšt'a od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

V zmysle  §  23  sprävneho  poriadku  účastníci  konania majú možnost' nahliadnut'  do
podkladovprevydanierozhodnutia,prípadnenavrhnúťichdoplnenie,vlehotenajneskôrdo7
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
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Nahliadnuť do  spisu je možné  na Okresnom úrade  Galanta,  odbore  starostlivosti  o životné
prostredie, Nová Doba  1408/31,  924  36  Galanta,  kancelária č.  dverí  32,  počas  stránkových
hodín.
V rovnakej  lehote  podl'a  §  33  ods.  2  správneho  poriadku  majú  účastníci  konania  právo
vyjadriť  svoje  pripomienky  k podkladu  rozhodnutia  i  k spôsobu  jeho  zistenia,  pn'padne
navrhnúť jeho doplnenie.

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 učeného  parkoviska  držitel'om  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  orgán  štátnej  správy  odpadového
hospodárstva  v rámci  konania  rozhodne  o tom,  že  vlastníctvo  k vozidlu  nenadobúda  štát
a zároveň určĺ, že vozidlo je starým vozidlom, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
sa držitel'om starého vozidla stáva v zmysle §  60 ods.  8 zákona o odpadoch prevádzkovateľ
učeného parkoviska a tento je povimý ďalej  s ním nakladat' v súlade s   § 63 ods.  1  zákona
o odpadoch, teda bezodkladne zabezpečiť odovzdanie  starého vozidla osobe  vykonávajúcej
zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v súlade s  § 26 ods.  2 správneho poriadku
tak,  že  sa  pĺsomnost'  vyvesí  po  dobu  15  dní  na  Centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli
(cuet.slovensko.sk),   úradnej   tabuli  a webovej   stránke  správneho   orgánu,    Mesta  Sereď,
z ktorého  územia  bolo  vozidlo  odstránené  a Mesta  Dunajská  Streda,  v ktorom  má  držiteľ
vozidla   hlásený   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 Okresný úrad
Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta.

Známym  účastníkom  konania  sa  oznámenie  doručí  do  vlastných  rúk  v súlade  §  24  a  §  25
správneho  poriadku  a lehota  určená  na  uplatnenie  návrhov  a pripomienok  v predmetnom
konanĺ plynie od jeho prevzatia.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis

Doručí sa
so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01  Dunajská Streda

účastníkom konania
František Both, Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda
AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 1 1, 900 27 Bemolákovo
Mgr. Katarína Baňárová, Nám. A. Vámbéryho 5249/138,  929 01 Dunajská Streda
JUDr. Lukáš Líščák, Nám. Sv. Michala 5/A, 920 01  Hlohovec
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