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Vec: Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pracovníci Mestskej policie Myjava postúpili dňa 4. 4. 2019 informáciu o umiestnení
nebezpečného obdadu – vrak kde zistili, že na ul. Milana Marečka na parkovisku
monitorovali motorové vozidlo značky Škoda Favorit, tmavomodrej farby, pričom toto
vozidlo, ktoré na uvedenom mieste stojí dlhodobo, bez známky používania, s neplatnou
technickou a emisnou kontrolou, ohrozuje životné prostredie a narušuje estetický vzhľad
mesta.
Vyzývame Vás na odstránenie motorového vozidla Škoda Favorit, červenej farby, s
evidenčným číslom NZ 196 CY z parkoviska na ul. Milana Marečku v termíne do 30 dní odo
dňa doručenia a vyvesenia tejto výzvy na webovú stránku obce www.myjava.sk a úradnú
tabuľu.
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 30-tich dní od prevzatia výzvy ako držiteľ
vozidla nevykonáte nápravu, potom je tu určená povinnosť mesta predmetné vozidlo odstrániť
a následne umiestniť na určené parkovisko, 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 Mesta Myjava
(www.myjava.sk), aj na jej úradnej tabuli. Pre urýchlenie konania Vám odporúčame
kontaktovať pracovníka oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v
Myjave, tel. číslo: 0346907219. Veríme, že budete rešpektovať našu výzvu a predmetné
motorové vozidlo z parkoviska na ul. Milana Marečka v lehote 30 dní od doručenia a
vyvesenia tejto výzvy odstránite.
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