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Vec:
OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom____________________________

Na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, bolo doručené 
dňa 13. 04. 2021 upovedomenie o tom, že Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dňa 19. 02. 2019 z ulice 
Za kasárňou v Bratislave odstránila vozidlo zn. Saab 9-5, bez EČV, VIN: 1S3EF55L823023184, 
striebornej farby. Následne bolo vozidlo prostredníctvom spoločnosti Autovrakovisko, s. r. o., 
Priemyselná 11,900 27 Bernolákovo, umiestnené na určené parkovisko v Bernolákove.

Držiteľa vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, sa nepodarilo 
jednoznačne určiť ani zisťovaním s pomocou orgánu Policajného zboru z dôvodu, že to neumožňuje 
evidenčné číslo vozidla ani identifikačné číslo vozidla VIN. V takých prípadoch v súlade s § 67 ods. 9 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutím určí, že vozidlo je 
starým vozidlom.

Dispozičné právo držiteľa k vozidlu pretrváva aj po jeho odovzdaní na určené parkovisko, a to až 
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že vozidlo je starým vozidlom. Prevzatie vozidla 
z určeného parkoviska držiteľom vozidla sa považuje za odpadnutie dôvodu konania a vedie k zastaveniu 
konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom.

Účastníkom konania podľa § 67 ods. 9, resp. podľa § 67 ods. 5 a 6, a § 113 ods. 1 zákona 
o odpadoch je držiteľ vozidla, vlastník vozidla, mesto Bratislava alebo príslušná mestská časť v súlade 
s čl. 43 ods. 5 písm. t) alebo čl. 44 ods. 3 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a ten, kto vozidlo 
umiestnil na určené parkovisko.

Vzhľadom k tomu, že všetci účastníci konania alebo ich pobyt nie sú konajúcemu správnemu 
orgánu známi. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán odpadového hospodárstva podľa § 
5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o 
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 108 ods.l písm. m) zákona o odpadoch, v súlade s § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) touto

v e r e j n o u  v y h l á š k o u  

oznamuje začatie konania

o určení, že vozidlo zn. Saab 9-5, bez EČV, VIN: 1S3EF55L823023184, striebornej farby, odstránené 
z ulice Za kasárňou v Bratislave, je starým vozidlom.

Všetkých účastníkov správneho konania konajúci správny orgán vyzýva, aby svoje pripomienky 
a návrhy k prejednávanej veci predložili písomne do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.
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Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradných 
tabuliach a vvebovej stránke konajúceho správneho orgánu a obce — Hlavného mesta SR Bratislava 
a Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, z ktorej územia bolo vozidlo odstránené. Posledný deň uvedenej 
lehoty je dňom doručenia oznámenia neznámym účastníkom konania.

V prípade, že na základe tohto oznámenia verejnou vyhláškou sa prihlási konajúcemu správnemu 
orgánu odpadového hospodárstva držiteľ predmetného vozidla alebo vlastník vozidla, ktorý nie je 
držiteľom tohto vozidla, deň doručenia tohto oznámenia bude považovaný za upovedomenie o umiestnení 
vozidla na určené parkovisko a konanie podľa § 67 ods. 9 zákona o odpadoch bude zastavené.

Ak si držiteľ vozidla do jedného mesiaca od upovedomenia neprevezme vozidlo z určeného 
parkoviska a súčasne ho v tejto lehote neprevezme ani vlastník vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto 
vozidla, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
odpadového hospodárstva bezodkladne po uplynutí tejto lehoty začne konanie podľa § 67 ods. 5 zákona 
o odpadoch o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát a ak rozhodne, že štát vlastníctvo k vozidlu 
nenadobúda, zároveň v rozhodnutí určí, že vozidlo je starým vozidlom (§ 67 ods. 6 zákona o odpadoch).
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Rozdďovník:
Oznámenie verejnou vyhláškou Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. 
OÚ-BA-OSZP3-2021/070065-1/M EN zo dňa 09. 07. 2021 sa doručuje;

A/ So žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli
1. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

B/ Účastníkom konania:

3. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
4. Držiteľ vozidla
5. Vlastník vozidla
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