
 
 
 

 

M E S T O    T R N A V A 
 

Mestský úrad v Trnave 
Odbor dopravy a komunálnych služieb 

Ulica Trhová 3, 917 71  Trnava 

 

Dodatočné oznámenie 

verejnou vyhláškou 

o odstránení a umiestnení vozidla na určené parkovisko 
                                                                        
 

Váš list značky Naša značka Vybavuje/linka                                Dátum 

 
ODaKS/3064- 

108906/2019/Szá 
Slezáková/kl.112 06.11.2019 

 

Adresát písomnosti: Peter Zaťko, nar.1981, bytom Trnava 

 
 Na Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb bolo od 

Mestskej polície mesta Trnava odstúpené podanie k ďalšiemu konaniu na základe príslušnosti 

v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) vo veci, ktorá sa týka 

odstránenia a umiestnenia vozidla na určené parkovisko, kde  držiteľom vozidla továrenskej značky 

Daewoo Espero, EČV: TT473BZ je Peter Zaťko, nar. 11.4.1981, bytom mesto Trnava. 

     Mestská polícia mesta Trnava Vám, ako držiteľovi vozidla listom č. MsP - 1956/2016 – Ja, 

zo dňa 30.06.2016, zaslala výzvu na odstránenie vozidla továrenskej značky Daewoo Espero, 

EČV: TT473BZ stojaceho na ulici Teodora Tekela č.8 v Trnave v zmysle § 67 ods. 10) 

Zákona o odpadoch. Svoju povinnosť na odstránenie vozidla do 60 dní odo dňa doručenia 

výzvy č. MsP - 1956/2016 -Ja, ste si v tom čase nesplnili. 

     Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb preskúmalo 

všetky spisové podklady, týkajúce sa predmetnej veci, vykonalo miestne šetrenie a na základe 

vyššie uvedeného Vás spoločnosť AUTOVRAKOVISKO s.r.o. upovedomilo, že mesto 

Trnava pristúpilo dňa 21.08.2017 v zmysle § 67 ods. 4) Zákona o odpadoch  k odstráneniu 

a  následnému umiestneniu vozidla na určené parkovisko v areáli spoločnosti 

AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 11 v Bernolákove. 

Zároveň Vás týmto listom informuje, že predmetné vozidlo sa stále nachádza na určenom 

parkovisku. 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní, podľa § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 

doručenia. 

 
        Ing. Maroš Škoda,v.r. 

                                                                    vedúci odboru  

                                                                                           dopravy a komunálnych služieb 
         

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

                                                             Vývesná tabuľa Mesta Trnava 

Táto vyhláška bola vyvesená ................................................................... 

                                                                    (uviesť miesto vyvesenia) 

       

od........................... do........................... 


