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Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 30.11.2018 MV SR Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Rača, zaslalo na
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Rača identifikáciu držiteľa motorového vozidla továrenskej
značky Renault Clio svetlo sivej farby s evidenčným číslom BL-146 ML. Toto vozidlo, ktoré stojí na
Novohorskej ulici dlhodobo, bez platnej STK a EK a bez známky používania, ohrozuje životné
prostredie a narúša estetický vzhľad obce.

Vyzývame Vás na odstránenie motorového vozidla Renault Clio svetlo sivej
farby, s evidenčným číslom BL-146 ML, z miesta jeho umiestnenia na Novohorskej ulici,
v k. ú. Rača v termíne do 60 dní odo dňa vyvesenia tejto výzvy.
Podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon o odpadoch“) je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť na vlastné
náklady odstránenie vozidla z miesta na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo
narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Zároveň Vás upozorňujeme na to, že ak do 60 dní od vyvesenia výzvy ako držiteľ vozidla
nevykonáte nápravu, potom je tu určená povinnosť obce predmetné vozidlo odstrániť a následne
umiestniť na určené parkovisko firmy P+K s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava (prevádzka
Šenkvice), tel. 02/444 600 89, mobil: 0911 289 790, alebo parkovisko firmy
AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 11, 900 27 Bernolákovo, mobil: 0911 300 288, tak ako to
vyplýva z ustanovenia § 67 ods.11 v spojení s § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch. Náklady
s tým spojené je povinný podľa § 67 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uhradiť držiteľ
vozidla.
Táto výzva na odstránenie starého vozidla je uverejnená aj na internetovej stránke MČ Rača
(www.raca.sk), aj na jej úradnej tabuli na ul. Kubačova č. 21.
Pre urýchlenie konania Vám odporúčame kontaktovať pracovníka oddelenia životného
prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača, tel. číslo: 02/49 11 24 35.
Veríme, že budete rešpektovať našu výzvu a predmetné motorové vozidlo z uvedenej ulice,
v lehote 60 dní od vyvesenia tejto výzvy odstránite.
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