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Z. ZÁVODSKÁ, moderátorka:
"Dlhodobo odstavené vozidlá a vraky sú problémom pre viaceré slovenské mestá, proces ich
odstraňovania je podľa zákona o odpadoch komplikovaný a zdĺhavý. Bratislavská Petržalka sa preto
rozhodla s týmto problémom bojovať po svojom - zaviedla internetové tabule hanby."
L. LUKOŠOVÁ, reportérka TA 3:
"Hrdzavé vraky stoja na mnohých petržalských parkoviskách, len za posledných šesť mesiacov
miestna časť evidovala 113 takýchto áut. Preto sa rozhodla zaviesť tabule hanby."
K. MACENKOVÁ, tlačové oddelenie mestskej časti Bratislava - Petržalka:
"Zverejňujeme teda fotografie vozidiel, kde sú odstavené tieto vozidlá, aké majú nedostatky."
L. LUKOŠOVÁ:
"Aj vďaka nim majitelia spojazdnili osemnásť a odpratali 53 vozidiel, tým uvoľnili parkovacie miesta,
ktorých je na tomto sídlisku už aj tak nedostatok."
Obyvatelia:
"Mnohokrát ľudia nemajú kde parkovať. Takže bolo by s tým asi treba urobiť poriadok."
L. LUKOŠOVÁ:
"Proces odstránenia takýchto vozidiel je podľa súčasného zákona zdĺhavý, ak je auto bez
evidenčných čísel, samospráva vyzve majiteľa, aby ho do 30 dní odstránil, ak sa tak nestane, mestská
čas ho zlikviduje na vlastné náklady. Komplikovanejšie je to v prípade áut, ktoré majú platné značky."
K. MACENKOVÁ:
"Musíme dať výzvu majiteľovi, ak nezareaguje, tak mestská časť musí takéto vozidlo mať
odstavené po dobu jedného roka na nejakom záchytnom parkovisku. Bohužiaľ Petržalka takéto
parkovisko nemá, nám v tom pomáha partner, zazmluvnená spoločnosť."
L. LUKOŠOVÁ:
"Majiteľom takýchto áut hrozí aj pokuta a to až do výšky 664 eur. Okrem toho, že vraky a
nepojazdné vozy zaberajú parkovacie miesta, sú hrozbou aj pre životné prostredie."
M. STANO, hovorca ministerstva životného prostredia:
"Pre pôdu alebo pre vodu, z jedného starého vozidla môže vytiecť až osem litrov starého oleja, čo
teoreticky môže znečistiť až milión litrov pitnej vody."
L. LUKOŠOVÁ:
"Zjednodušeniu celého procesu by mala pomôcť novela zákona o odpadoch, ministerstvo ju vláde
na odobrenie predloží do konca tohto roka."

