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Vraky áut, ktoré zaberajú v bratislavskej mestskej časti Petržalka parkovacie miesta, miznú z ulíc. 
Viac ako sedemdesiat ľudí svoje auto spojazdnilo alebo odstránilo.  

BRATISLAVA. Po výzve majiteľom nepojazdných áut a po zverejnení zoznamu na internete viac 
ako sedemdesiat ľudí svoje motorové vozidlo spojazdnilo alebo odstránilo. Uvoľnilo sa tak viac ako 50 
parkovacích miest, na ktorých stáli vraky, informovala Katarína Macenková z tlačového referátu 
petržalského miestneho úradu.  

Dlhoročný problém  

Dlhoročným problémom mestskej časti Petržalka sú nepojazdné autá a vraky. Tie zbytočne 
komplikujú parkovanie a sú zároveň hrozbou pre životné prostredie, upozorňuje Macenková. 
Pracovníci petržalského miestneho úradu preto umiestňujú na predné sklo vozidla výzvy pre 
majiteľov, aby si svoje autá v zákonnej lehote 30 dní odstránili alebo spojazdnili.  

"V prípade, že majiteľ do uvedenej lehoty nezareaguje, postará sa o vozidlo mestská časť, ktorá ho 
dá odstrániť," dodáva Macenková. Túto službu pre petržalskú samosprávu vykonáva spoločnosť 
AUTO-AZ s.r.o. v Zohore, s ktorou má mestská časť podpísanú zmluvu.  

S ŠPZ na strážené parkovisko  

Komplikovanejšie i časovo náročnejšie je zbaviť sídlisko nepojazdných áut, ktoré majú evidenčné 
číslo. Mestská časť musí takéto vozidlo odviezť na ohradené a strážené parkovisko a až po jednom 
roku ho môže považovať za opustené a môže ho dať odstrániť.  

Takéto parkovisko ale Petržalka nemá a jeho vybudovanie by bolo pre samosprávu v čase 
šetrenia pridrahé, hovorí Macenková z petržalského miestneho úradu. Hoci partner zo Zohora 
prejavil záujem pomôcť aj v tomto, kapacita jeho parkoviska zďaleka nestačí, dodáva.  

V prvom polroku 2013 riešili v Petržalke 113 motorových vozidiel. Z toho k 30. júnu majitelia 
odstránili 53 vrakov a 18 vozidiel spojazdnili.  

Približne 10 áut už rieši obvodný úrad a na základe výsledku jeho kontroly môžu vozidlo vyradiť z 
evidencie a premávky natrvalo. Keď sa tak stane, samospráva nechá vozidlo odstrániť z miesta 
odstavenia a zmluvná spoločnosť ho zošrotuje, vysvetľuje Macenková.  

"Náš predpoklad, že elektronická tabuľa hanby viacerých majiteľov naštartuje k tomu, aby sa o 
svoje auto postarali, sa potvrdila," myslí si petržalský starosta Vladimír Bajan.  

 


