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Vec
OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
o za#atí konania o tom, #i vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát
Okresný úrad Topo##any, odbor starostlivosti o životné prostredie (#alej OÚ Topo##any) ako príslušný orgán štátnej
správy pod#a ustanovenia § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pod#a § 108
ods. 1 písm. h) zákona #. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (#alej len „zákon o
odpadoch“) prijal d#a 30.01.2020 žiados# od Mesta Topo##any - Mestský úrad, Cestný správny orgán, Nám. M.
R. Štefánika 1/1, 955 01 Topo##any (#alej len „Mesto Topo##any“) o vydanie rozhodnutia o tom, #i vlastníctvo k
vozidlu zn. OPEL ASTRA, E#V LV 685 CO (VIN W0L0TGF48Y5302323) nadobúda štát. Držite#om vozidla je
Barnabáš Demény, bytom Malá Bara#ka 299, 935 36 Levice - Beša.
Mesto Topo##any v zmysle § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch, umiestnilo d#a 09.12.2019 predmetné vozidlo
na ur#ené parkovisko spolo#nosti AUTONOVOTNY, s.r.o., Stummerova 4879/178, 955 01 Topo##any.
Nako#ko si držite# vozidla v priebehu mesiaca od upovedomenia neprevzal vozidlo z ur#eného parkoviska, správny
orgán pod#a § 18 ods. 3 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
touto verejnou vyhláškou
oznamuje
za#iatok konania pod#a § 67 ods. 5 zákona o odpadoch vo veci vydania rozhodnutia o tom, #i vlastníctvo k vozidlu
nadobudne štát.
Vzh#adom na skuto#nos#, že správny orgán disponuje dostato#ným množstvom podkladov pre vydanie rozhodnutia,
upúš#a od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.
Dispozi#né právo držite#a k vozidlu pretrváva aj po jeho odovzdaní na ur#ené parkovisko, a to až do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o tom, #i vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Prevzatie vozidla z ur#eného parkoviska
držite#om vozidla sa považuje za opadnutie dôvodu konania o tom, #i vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát.
Ú#astníci konania a dotknuté orgány štátnej správy pod#a § 33 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadri# k jeho podkladu i k spôsobu
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zistenia, prípadne navrhnú# jeho doplnenie najneskôr do siedmich dní od doru#enia tohto oznámenia. Spisový
materiál je dispozícii k nahliadnutiu na OÚ Topo##any, Nám. #. Štúra 1738, 955 40 Topo##any, I. posch., #. dverí
131.
Doru#enie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnos# vyvesí v súlade s § 26 ods. 2 zákona #. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradných tabuliach a webovej
stránke konajúceho správneho orgánu, mesta Topo##any, z ktorého územia bolo vozidlo odstránené a obce Beša.
Za de# doru#enia sa považuje 15 de# vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené d#a:................................ Zvesené d#a:...................................

....................................................................................................................................................................................................
Pe#iatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia o za#atí konania o tom, #i vlastníctvo
k vozidlu nadobúda štát #. OU-TO-OSZP-2020/002285-007 zo d#a 20.10.2020
Rozde#ovník:
Oznámenie verejnou vyhláškou Okresného úradu Topo##any, odboru starostlivosti o životné prostredie, #. OU-TOOSZP-2020/002285-007 zo d#a 20.10.2020 sa doru#í:
So žiados#ou o vyvesenie na úradnej tabuli, webovom sídle (internetovej stránke) a centrálnej úradnej elektronickej
tabuli:
1. Okresný úrad Topo##any, Nám. #. Šúra 1738, 955 40 Topo##any
So žiados#ou o vyvesenie na úradnej tabuli:
2. Mesto Topo##any, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topo##any
3. Obec Beša, 935 36 Beša 306
Ú#astníkom konania.
4. Barnabáš Demény, Malá Bara#ka 299, 935 36 Beša
5. Mesto Topo##any, Cestný správny orgán, M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topo##any
6. Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
7. AUTONOVOTNY, s.r.o., Stummerova 4879/178, 955 01 Topo##any
8. JUDr. Marcela Šujanová, Nálepkova 346, Považská Bystrica
9. JUDr. Peter Kuna, exekútor, Záhradnícka 62, Bratislava
10. JUDr. Rudolf Krutý, exekútor, Záhradnícka 60, Bratislava
11. JUDr. Ján Ondáš, exekútor, Mlynárska 16, Košice

Ing. Milan Burda
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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