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Vec
Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie

Dňa 30.08.2021 bola na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“)
doručené upovedomenie Mestskej polície Košice, Stanica Stred, Tajovského 9, Košice č. MK/E/2021/06565-25 vo
veci umiestnenia vozidla Ford Sierra, EČV: KE-140DF VIN: VF0FXXGBBFLA29977 vlastníka Jozefa Dubaya,
Jasuschova 16, Košice, v zmysle § 67 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na určené parkovisko spoločnosti Fe-MARKT s.r.o. Košice. Na základe uvedeného
upovedomenia okresný úrad po uplynutí zákonom stanovenej lehoty v zmysle § 67 ods. 5 zákona o odpadoch listom
č. OU-KE-OSZP3-2021/033548-002 zo dňa 03.12.2021 začal konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlo nadobúda
štát a vzhľadom k znalosti veci z priloženej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu upovedomenia upustil od ústneho
pojednávania v predmetnej veci.

V stanovenej lehote ani jeden z účastníkov konania nepredložil svoje stanovisko, námietky alebo pripomienky

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
Vám dávame možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie pred jeho vydaním a vyjadriť sa k ním v
lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oboznámenia. Do spisu možno nahliadnuť na Okresnom
úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, 3. poschodie, kancelária č. 309 v uvedenej lehote počas stránkových
hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. čísle 6001328 alebo mailom na
marek.ruzicka@minv.sk).

Vzhľadom k skutočnosti, že pobyt účastníka konania tunajšiemu úradu nie je známy, toto oznámenie sa podľa § 26
ods.1 správneho poriadku doručuje formou

verejnej vyhlášky

a bude v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku zverejnené resp. vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a obce:

úradná tabuľa Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice a webová stránka okresného úradu (http://
www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne –prostredie);
Mesto Košice, Tr. SNP č. 48, 040 11 Košice;
Mestská časť Košice-sídlisko KVP, Tr. KVP 1, 040 23 Košice.
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Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po ukončení lehoty na zverejnenie oznámenia č. OU-KE-
OSZP3-2022/003332-004 zo dňa 05.01.2022 žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského
52, Košice.

Ing. Richard Jakubišin
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP3-2022/003332-004

Jozef Dubaj, Jasuschova 1184/16, Košice-Sídlisko KVP, Košice II
Fe-MARKT, spol. s r.o., Michalovská 2, 040 11 Košice-Západ
Mesto Košice (OVM), zverejnenie na úradnej tabuli, Trieda SNP 1280/48/A, 040 11 Košice 11
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, zverejnenie na úradnej tabuli, Tr. KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko
KVP
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