
Mestská polícia mesta Košice
Stanica Stred, Tajovského 9 040 01 Košice

• •
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V áš list číslo/zo dňa Naše číslo
MKlE12020/0 1 092

Vybavuje/
Čulík/ 0917 454 018

Košice
28.12.2020

VEC
Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko podľa § 67 ods. 2 zákona NR SR
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) - U P O VED O MEN IE

V zmysle § 67 ods. 2 zákona o odpadoch, Vás touto cestou Mestská polícia Košice

upovedomuje
o odstránení vozidla továrenskej značky vozidla Škoda Felícia červenej farby, ktorého
držiteľ je známy, ktoré bolo dňa 28.12.2020 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko
autorizovanej spoločnosti Fe - MARKT spol. s r.o., so sídlom Michalovská 2/A, Košice.

Identifikačné údaje vozidla sú:

1. EČ vozidla: KE-380AF
2. VIN kód vozidla: TMBEFF613W7721102
3. Kategória: Ml
4. Držiteľ a vlastník vozidla: Alena Peková
5. Dát. nar.lIČO: 28.09.1981
6. Adresa: Košice - Nad jazerom

Vozidlo bolo odstránené z dôvodu porušenia povinnosti podľa § 67 ods. 1 zákona
o odpadoch, z verejne prístupnej plochy vo vlastníctve mesta Košice na ulici Uralskej 10
v Košiciach, na ktorom poškodzovalo životné prostredie vytekajúcimi prevádzkovými
kvapalinami z motorovej časti vozidla a inými pevnými časťami karosérie a narušovalo
estetický vzhľad mesta Košice.
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Bolo odovzdané na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe - MARKT spol. s
r.o., so sídlom Michalovská 2/A, Košice. Vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu.
Z obhliadky miesta odstránenia a z vyhotovenej fotodokumentácie je zrejmé, že nie je
spôsobilé premávky v cestnej premávke v zmysle zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Vozidlo si môžete prevziať v lehote do jedného mesiaca odo dňa upovedomenia.
Kontaktujte spoločnosť Fe - MARKT spol. s r.o., v pracovných dňoch vo veci ďalšieho
postupu v zmysle zákona o odpadoch.

Fe - MARKT, s.r.o.
Michalovská 2/A, 040 11 Košice
Tel.č.: +421 55 304 81 99
Mobil: +421 915620 142
Fax.: +421 55303 33 09
Email: fe-markt@stonline.sk

Zároveň Vás upovedomujeme o dôsledkoch v prípade nečinnosti:

Nesplnenie povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch je
priestupkom podľa § 115 ods. 1 písm. r) zákona o odpadoch, za ktorý je možné uložiť
pokutu do 1 500 eur. Ak si v lehote do jedného mesiaca od upovedomenia o umiestnení
vozidla na určenom parkovisku neprevezmete svoje vozidlo, v zmysle ustanovenia § 67
ods. 5 zákona o odpadoch začne príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva konanie o nadobudnutí vozidla do vlastníctva štátu. V zmysle § 67 ods. 6
zákona o odpadoch ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rámci
konania rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nenadobúda štát, v rozhodnutí zároveň
určí, že vozidloje starým vozidlom.

Príloha pre OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia:

fotodokumentácia
protokol o odstránení vozidla
evidenčná karta vozidla
výzva na odstránenie vozidla
ďalší faktografický materiál
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,. Rozdeľovník:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
Mesto Košice, MsP - tu
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