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•

podkladmi pre rozhodnutie

Dňa 22.11.2019 bola na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
"okresný
úrad") doručené upovedomenie
Mesta Košice - Mestskej polície Košice
MKlE/2019/00042
vo veci umiestnenia vozidla Citroen Xsara, EČV: PO 897ET VIN:
VF7N 1 NFUB73736890 vlastníka Mgr. Martina Párala, Arm. gen. Svobodu 42, Prešov, v zmysle §
(17 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-OSlP3-2020/008644-2
zo dňa 17.01.2020 začal konanie o tom, či
vlastníctvo k vozidlo nadobúda štát a vzhl'adom k znalosti veci z priloženej dokumentácii, ktorá
tvorí prílohu upovedomenia upustil od ústneho pojednávania v predmetnej veci.
č,

V stanovenej lehote ani jeden z účastníkov
alebo pripomienky

konania nepredložil svoje stanovisko, námietky

V súlade s § 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 lb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, Vám dávame možnost' oboznámit' sa s podkladmi pre rozhodnutie pred jeho
vydaním a vyjadriť sa k ním v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 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)
Vzhl'adom k skutočnosti, že pobyt účastníka konania tunajšiemu úradu nie je známy, toto
oznámenie má podľa § 26 ods.1 správneho poriadku povahu

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:
Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice;
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

č.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po ukončení lehoty na zverejnenie oznámenia
OU-KE-OSlP3-2020/008644-3 zo dňa 15.05.2020 žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na
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Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice.

Rozdel'ovník:
I. Mgr. Martin Páral, Arm. gen. Svobodu 42,08001
Prešov;
2. Okresný úrad Košice, odbor majetkovoprávny, Zádielska 1, 04001
3. Fe-MARKT s.r.o., Michalovská 2/A, 040 11 Košice.
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