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Príloha č.1 

 

UPOZORNENIE A VÝZVA NA ODSTRÁNENIE VOZIDLA 
 

DŇA: 12.1.2021 

TYP: Daewoo  

FARBA: biela  

 

MIESTO, na ktorom vozidlo ohrozuje životné prostredie a narušuje estetický vzhľad obce 

alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny: Stavbárska ul., MČ Bratislava-Vrakuňa 

 

Upozorňujeme, že v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, je prevádzkovateľ motorového vozidla povinný udržiavať 

motorové vozidlo v riadnom technickom stave, je povinný v stanovených lehotách podrobiť 

sa pravidelnej technickej a emisnej kontrole a súčasne nesmie prevádzkovať vozidlo, ktoré 

nie je vybavené platnými tabuľkami s evidenčným číslom. 

Vyzývame zároveň držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v § 67 

ods. 1  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, t. z. k odstráneniu vozidla z miesta, na ktorom 

ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce, alebo osobitne chránenej 

časti prírody a krajiny a to v termíne:  

 

do  60 dní odo dňa vyvesenia tejto výzvy. 
 

Po tomto termíne bude vozidlo odstránené podľa § 67 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a umiestnené u spracovateľa starých vozidiel, na určené parkovisko spoločnosti:  

1/ AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 11, 900 27  Bernolákovo, t. č.: 0903 300 288,   

2/ P+K s.r.o., Cerovská ulica 181, Šenkvice,  t. č.: 02/444 600 89 

 

Upozorňujeme Vás, že ak presuniete vozidlo na iné verejné priestranstvo, budeme 

to považovať za neuposlúchnutie tejto výzvy na odstránenie vozidla, pričom lehota 

na odstránenie bude naďalej plynúť a po uplynutí udelenej lehoty pristúpime k odstráneniu 

vozidla bez ďalšieho odkladu.  
 

Držiteľ tohto vozidla je povinný následne uhradiť náklady spojené s jeho odstránením 

a umiestnením na určenom parkovisku.  

 
Táto výzva na odstránenie vozidla je zverejnená aj na internetovej stránke mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa a na jej úradnej tabuli na Šíravskej 7. 

        JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

                                                                                                                          starosta 

 
Bližšie informácie na Referáte ŽP, VPS a OH: 02/32 3735 74, 0948 138 316 


