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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie o začatí konania

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“) bolo dňa 14. 10. 2021 doručené od Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Prešove, obor poriadkovej polície, obvodné oddelenie Policajného zboru Kapušany oznámenie
spáchania priestupku na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov. Priestupok sa týka umiestnenia odpadu na nehnuteľnosti v k. ú. Obce Lipníky,
na starej ceste na kopci Petič v smere na Vranov nad Topľou.
Okresný úrad Prešov, príslušný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 15 ods. 8
zákona o odpadoch z a č a t i e k o n a n i a o určenie zodpovednej osoby a súčasne nariaďuje na prerokovanie ústne
pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
28. 04. 2022 (štvrtok) o 10,00 hod.
so stretnutím na Okresnom úrade Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, 4. podl., č. dv. 411.
V tomto konaní o určení zodpovednej osoby sa
a) zisťuje osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti parc. č. KN-C 487, k. ú. Lipníky,
b) zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu,
zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu alebo povinnosť
podľa rozhodnutia súdu, alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak sa nezistí
osoba podľa písm. a).
Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky, stanoviská a námety k predmetnému konaniu uplatniť do 14 dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom úrade alebo na ústnom konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Túto lehotu určuje správny orgán v zmysle § 27 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastúpiť, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Toto upovedomenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného
úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle Okresného úradu
Prešov. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli obce Lipníky a na jej webovom sídle, ak ho má. Posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:
https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPartHtml?id=17477986
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Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Na vedomie
Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
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