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Číslo:  OU-ZC-OSZP-2021/001085                                            V Žarnovici, dňa 29.10.2021 

            Vybavuje: Mgr. Ivana Borgulová   

 
 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

     Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 

správny orgán  v zmysle §2 ods. 3 a 6 a §3 ods. 1 písm. e/ zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §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 a ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy odpadového 

hospodárstva podľa §108 ods. 1 písm. h/ zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 79/2015  Z. z. 

o odpadoch) na základe vykonaného správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní) v súlade s ustanovením §67 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

 

r o z h o d o l, 

 

že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej 

značky Peugeot 306 HDI, VIN: VF37ARHYE32832715, ktoré bolo naposledy odhlásené na Gabrielu 

Múčkovú, bytom Súlovce 956 14, okres Topoľčany nenadobúda štát a súčasne určuje, že vozidlo 

je starým vozidlom. 

 
 

Odôvodnenie  

Listom značky R2021/001853 zo dňa 01.07.2021 zaevidovaným  na Okresnom úrade 

Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie dňa 15.07.2021 oznámila Obec Veľká 

v súlade s §67 ods. 4 písm. c/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) 

Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva odstránenie motorového vozidla  značky Peugeot 306 

HDI, VIN: VF37ARHYE32832715, ktoré bolo naposledy odhlásené na Gabrielu Múčkovú, 

bytom Súlovce 956 14, okres Topoľčany z obecného pozemku.  

Nakoľko si držiteľ motorového vozidla v 60 dňovej lehote od výzvy na odstránenie 

motorového vozidla  nesplnil povinnosť uvedenú v §67 ods. 1 písm. a/ zákona 79/2015 Z. z. 

o odpadoch, bolo motorové vozidlo prostredníctvom spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s., 

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom,  umiestnené na určenom parkovisku (Priemyselná 12, 

965 01 Žiar nad Hronom) prevádzkovanom vyššie uvedenou spoločnosťou, ktorá je na základe 

autorizácie  Ministerstva životného prostredia SR a súvisiacich povolení oprávnená na zber 

a spracovanie starých vozidiel. 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Bystrická 53 

                                               966 81  Žarnovica 
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Vzhľadom na skutočnosť, že správnemu orgánu neboli  známi všetci účastníci konania 

alebo ich pobyt, resp. sa na adrese uvedenej v dokladoch súvisiacich s vlastníctvom, motorového 

vozidla, resp. s jeho držbou nezdržiavali, upovedomil Okresný úrad Žarnovica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, listom číslo OU-ZC-OSZP-2021/001085-003 zo dňa 

25.08.2021  účastníkov konania a dotknuté subjekty o začatí  konania podľa § 67 ods. 6  zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o určení, či je starým vozidlom verejnou vyhláškou, v ktorej 

v súlade s § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, umožnil 

známym účastníkom konania nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k podkladom 

rozhodnutia  pred jeho vydaním a písomne uplatniť svoje návrhy a pripomienky v stanovenej 

lehote. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo zverejnené na verejnej tabuli Okresného 

úradu Žarnovica, Obce Veľká Lehota a Obce Súlovce. V zmysle §26 ods. 2  zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní  bola  písomnosť považovaná  za doručenú dňa 24.09.2021, kedy sa 

vrátila doručenka s opakovaného pokusu doručenia Gabriele Múčkovej, bytom Súlovce 956 14, 

okres Topoľčany. Účastníci konania neuplatnili k správnemu konaniu v predmetnej veci 

v zákonom stanovenej lehote žiadne námietky, pripomienky, resp. návrhy k veci.   

Po uskutočnení zákonom predpísaných úkonov a preverení skutkového stavu veci 

v správnom konaní, ktorého predmetom je vozidlo továrenskej značky vozidlo značky Peugeot 

306 HDI, VIN: VF37ARHYE32832715, ktoré bolo naposledy odhlásené na Gabrielu Múčkovú, 

bytom Súlovce 956 14, okres Topoľčany, ktoré bolo odstránené z miestnej komunikácie na 

parkovisku Svätokrížskom námestí č. 35, 965 01 Žiar nad Hronom spoločnosťou ZSNP 

RECYKLING, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom je starým vozidlom. Vlastník 

v zákonom stanovenej odbernej lehote neprevzal a podľa dostupných informácií nevykonal 

úkony spojené s odstránením protiprávneho stavu, Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie podľa §67 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v rozhodnutí určil, že 

vozidlo je starým vozidlom. 

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení, že vozidlo je starým vozidlom, 

sa držiteľom starého vozidla podľa §60 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch stáva 

prevádzkovateľ určeného parkoviska v zmysle §66 tohto zákona a tento je povinný ďalej s ním 

nakladať v zmysle §14 ods. 1 pís. d/ a §63 ods. 1/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

 

Poučenie : 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žarnovica, odbor  

starostlivosti o životné prostredie. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto 

rozhodnutie možné preskúmať súdom. 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                         Mgr. Ivana Borgulová 

               vedúca odboru  
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli mesta a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 ods. 2 

zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa 

považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :..................................                                   Zvesené dňa : ...................................... 

 

 

 

................................................................   ............................................................. 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie upovedomenia      

 

 

Doručuje sa :  

So žiadosťou na vyvesenie na úradnej tabuli : 

 Obec Veľká Lehota, Obecný úrad, 966 41 Žarnovica    

 Obec Súlovce, Obecný úrad 177, 956 14 Súlovce   

 

Účastníci konania : 

 Gabriela Múčkovú, bytom Súlovce 956 14, okres Topoľčany  
 Obec Veľká Lehota, Obecný úrad, 966 41 Žarnovica 

 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor majetkoprávny, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská 

Bystrica  

 

Na vedomie :  

 ZSNP RECYKLING, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom 
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