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OZNAMENIE VEREJNOU VYHLASKÍJU
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o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za umiestnenie odpadu na
parkovisku pri Kamennom mlyne v k.ú. Lozorno v rozpore so zákonom č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len
„zákon o odpadoch“)

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy v odpadovom hospodárstve obdržal v ostatnom čase niekoľko podnetov od
nespokojných občanov na dlhodobé neriešenie vo veci neustáleho porušovania ustanovení
zákona o odpadoch a vytváranie nepovolenej skládky komunálnych odpadov na parkovisku pri
Kamen.nom mlyne, k.ú. Lozorno.
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Dna 27.03.2018 sa konalo ustne pojednavanie naľ. obecriom wade Lozorno a dna
c-fr .-nl~t;1tII
02.05.2018 po uplynutí lehoty určenej na riešenie situáci@bola‘-Okte
ým úradom Malacky,
odborom starostlivosti o životné prostredie vykonaná miestna obhliadka, z ktorej bola
vyhotovená fotodokumentácia (je súčasťou spisového materiálu). Dalšia miestna kontrola je
plánovaná na deň 18.05.2018, 30.05.2018 a 13.06.2018.
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Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa ~ 5 ods. I zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a * 3 ods. 1.
písm. e) zákona Č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje podľa ustanovenia * 18 ods. 3 zákona Č. 7 1/1967 Z.z. O správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade s ustanovením ~
15 ods. 9 zákona o odpadoch začatie konania o urČenie zodpovednej osoby za umiestnenie
odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch a súčasne nariad‘uje na prerokovanie ústne
pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
11. júna 2018 (pondelok) o 9:00 hod.
So stretnutím na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka
2942/60 A, 901 01 Malacky, 2. posch., Č. d. 236.
Účastníci konania móžu nahliadnuť do podkladov spisového materiálu a svoje námietky,
pripomienky a stanoviská k predmetnému konaniu uplatniť najneskór na ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány
štátnej správy. Túto lehotu určuje správny orgán v zmysle ~ 27 ods. 1 správneho poriadku
v znení neskorších predpisov. Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho
zástupca písomnú plnú moc.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa * 26 zákona č. 71/1967 Z.z.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorá musí byť zverejnená vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a spósobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto
lehoty je deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vy‘vesenie žiadame, aby verejná
vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.
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