
 

ZMLUVA  O  ZABEZPEČENÍ  ODSTRAŇOVANIA  A  UMIESTŇOVANIA  

VOZIDIEL  NA  URČENÉ  PARKOVISKO    

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ:  Mesto  Stará Turá 

Sídlo:   SNP 1/2, 91601 Stará Turá 

Zastúpený:  PharmDr. Leopold Barszcz  

IČO:   312 002                         

DIČ:   2020381990 

Bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa, a.s.                       

          IBAN:   SK21 0900 0000  0050 48686374 
 

Kontaktná osoba:          Ing. Ľubomír Málek  

Telefón:    0907 726 414 

E-mail:    msp@staratura.sk 

(ďalej aj ako „objednávateľ“) 

a 

2. Poskytovateľ:  AUTOVRAKOVISKO s.r.o.   

Sídlo:   Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo 

 Zastúpený:  Mgr. Róbert Varga, konateľ 

 IČO:  35 686 375 

IČ DPH:   SK2020905909 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IBAN:   SK49 0900 0000 0001 8179 2544 

SWIFT:   GIBASKBX 

Kontaktná osoba: Alžbeta Nádašská 

Telefón:   0903 300 288 

E-mail:   autovrakovisko@autovrakovisko.sk 

(ďalej aj ako „poskytovateľ“) 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Objednávateľ je podľa § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov cestný správny orgán 

vykonávajúci miestnu štátnu správu prejazdných úsekov ciest vo vlastníctve 



 

Objednávateľa, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev zaradených do siete 

miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve Objednávateľa. 

2. Objednávateľ je podľa § 67 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný 

odstrániť a následne umiestniť vozidlo na určené parkovisko, ak si jeho držiteľ nesplnil 

povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a vozidlo poškodzuje alebo 

ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad mesta či osobitne chránenej 

časti prírody a krajiny. 

3. Na účely tejto Zmluvy sa rozumie: 

a) „určené parkovisko“ - podľa definície v ustanovení § 60 ods. 20 Zákona o odpadoch, 

ktorého prevádzkovateľom je Poskytovateľ, 

b) „odstraňované vozidlo“ – vozidlo, ktoré je Objednávateľ v zmysle § 67 ods. 3, ods. 

11 Zákona o odpadoch povinný odstrániť a umiestniť na určené parkovisko, 

c) „odstránením vozidla“ - naloženie vozidla technickým zariadením na odťahovacie 

vozidlo, jeho preprava a následné zloženie na určené parkovisko, 

d) „príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva“ - v zmysle § 67 

zákona o odpadoch príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP do pôsobnosti 

ktorého spadá miesto, kde sa odstraňované vozidlo nachádza v momente, keď 

Objednávateľ odošle Poskytovateľovi žiadosť o odstránenie predmetného 

odstraňovaného vozidla. 

4. Poskytovateľ je prevádzkovateľom určeného parkoviska na základe Rozhodnutia 

Okresného úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek odpadového 

hospodárstva, číslo OU-SC-OSZP/2016/7288 PO zo dňa 20.06.2016. Poskytovateľ je 

zároveň autorizovaným spracovateľom starých vozidiel na základe Rozhodnutia 

Okresného úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek odpadového 

hospodárstva, číslo OU-SC-OSZP/2016/7288 PO zo dňa 20.06.2016.  

Čl. III. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

a) záväzok Poskytovateľa vykonať pre potreby Objednávateľa odstránenie vozidiel, 

u ktorých za platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vzniknú podmienky na ich 

odstránenie z komunikácií vo vlastníctve, resp. správe Objednávateľa a následne 

premiestniť a umiestniť odstraňované vozidlá na určené parkovisko Poskytovateľa, 

b) záväzok Poskytovateľa po zrealizovaní postupu podľa čl. III. ods. 1 písm. a) tejto 

Zmluvy zabezpečiť parkovanie odstraňovaných vozidiel na určenom parkovisku 

Poskytovateľa, pričom doba parkovania začína plynúť dňom vyloženia 

odstraňovaného vozidla na určenom parkovisku a končí dňom trvalého vyradenia 

odstraňovaného vozidla z evidencie vozidiel Slovenskej republiky, 



 

c) záväzok Poskytovateľa bez zbytočného odkladu a v súčinnosti s Objednávateľom 

zabezpečiť vyradenie odstraňovaných vozidiel z evidencie vozidiel Slovenskej 

republiky, 

d) záväzok Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi ekonomicky oprávnené náklady za 

riadne poskytnuté služby na základe tejto Zmluvy a v súlade s podmienkami ďalej 

dohodnutými v tejto Zmluve, 

c) záväzok zmluvných strán poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri plnení predmetu tejto 

Zmluvy.         

Čl. IV. 

ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY 

1. Na zabezpečenie plnenia predmetu tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje: 

a) pred zaslaním žiadosti o odstránenie predmetného vozidla Poskytovateľovi o 

odstránení vozidla zistiť prostredníctvom Mestskej polície a orgánu Policajného 

zboru SR držiteľa a/alebo vlastníka vozidla podľa dostupných identifikačných 

znakov vozidla (EČV, VIN, STK, EK), a to v súlade s ust. § 113 zákona č. 8/2009 Z. 

z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

b) pred zaslaním žiadosti o odstránenie predmetného vozidla Poskytovateľovi 

zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich z ust. § 67 ods. 10 a 11 Zákona o 

odpadoch, 

c) požiadať Poskytovateľa o umiestnenie odstraňovaného vozidla na určené parkovisko 

vždy formou písomnej žiadosti s údajmi o odstraňovanom vozidle, 

vlastníkovi/držiteľovi odstraňovaného vozidla a prípadne ďalších skutočnostiach 

v nasledovnom rozsahu: 

 1) továrenská značka odstraňovaného vozidla, 

 2) farba odstraňovaného vozidla, 

 3) EČV odstraňovaného vozidla (ak je ním vozidlo označené), 

 4) presné označenie miesta, z ktorého má byť odstraňované vozidlo odstránené, 

 5) údaje jednoznačne identifikujúce držiteľa/vlastníka odstraňovaného vozidla alebo 

informácia, že sa držiteľa ani vlastníka odstraňovaného vozidla nepodarilo 

jednoznačne určiť ani zisťovaním pomocou orgánu Policajného zboru z dôvodu, 

že to neumožňovalo EČV odstraňovaného vozidla a ani identifikačné číslo 

odstraňovaného vozidla VIN, 

 6) dátum, kedy bola držiteľovi/vlastníkovi vozidla doručená výzva Objednávateľa 

podľa § 67 ods. 10 zákona o odpadoch (v prípade ak sa podarilo držiteľa/vlastníka 

vozidla zistiť), 

 7) fotodokumentácia odstraňovaného vozidla, prípadne ďalšie relevantné informácie, 

 8) vyhotoviť "Protokol o odovzdaní a prevzatí odstraňovaného vozidla na určené 

parkovisko", ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, v dvoch vyhotoveniach, z 

ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno jeho vyhotovenie, 

b) na požiadanie Poskytovateľa zabezpečiť pri odstraňovaní vozidla prítomnosť 

príslušníka Mestskej polície, prípadne inej poverenej osoby, 



 

c) informovať občanov mesta/obce na svojom webom sídle o postupe pri odstraňovaní 

a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko. 

2. Poskytovateľ je povinný najmä: 

a)  odstrániť odstraňované vozidlo z komunikácie a umiestniť ho na určené parkovisko v 

lehote najneskôr do 7 (slovom: siedmych) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 

Objednávateľa podľa čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy; v prípade, ak sa na strane 

Poskytovateľa vyskytnú objektívne dôvody, pre ktoré Poskytovateľ nebude môcť 

dodržať uvedenú lehotu, je Poskytovateľ povinný o tejto skutočnosti ako aj o ich 

dôvodoch bezodkladne informovať Objednávateľa a zároveň oznámiť 

Objednávateľovi náhradný termín vykonania odstránenia odstraňovaného vozidla, 

b) bezodkladne, najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa umiestnenia 

odstraňovaného vozidla na určenom parkovisku vydať oprávnenému zamestnancovi 

Objednávateľa „Preberací protokol vozidla umiestneného na určené parkovisko“. 

c) postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, najmä aby nedošlo k poškodeniu alebo odcudzeniu odstraňovaného 

vozidla. V prípade, ak počas plnenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dôjde 

k poškodeniu alebo odcudzeniu vozidla, za vzniknutú škodu od momentu jeho 

nakladania na odťahovacie vozidlo zodpovedá Poskytovateľ, 

d) vydať odstraňované vozidlo len jeho držiteľovi/vlastníkovi alebo osobe, ktorá 

preukáže písomné splnomocnenie na prevzatie predmetného odstraňovaného vozidla 

udelené mu vlastníkom alebo držiteľom odstraňovaného vozidla (ďalej len 

oprávnená osoba), a to len v prípade, že oprávnená osoba má voči Objednávateľovi 

vyrovnané všetky záväzky, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením 

a umiestnením odstraňovaného vozidla na určenom parkovisku. Oprávnená osoba 

túto skutočnosť preukazuje Poskytovateľovi písomným potvrdením Objednávateľa 

podpísaným poverenou osobou a opatrenou odtlačkom pečiatky Objednávateľa, 

e) pred vydaním predmetného odstraňovaného vozidla oprávnenej osobe spísať s 

oprávnenou osobou protokol o odovzdaní a prevzatí vozidla. 

3. V prípade, ak držiteľ predmetného vozidla je známy a odstraňované vozidlo si do jedného 

mesiaca od jeho upovedomenia Objednávateľom neprevezme z určeného parkoviska a 

súčasne ho v tejto lehote neprevezme ani vlastník odstraňovaného vozidla, ktorý nie je 

držiteľom tohto odstraňovaného vozidla, Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti 

upovedomiť príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za účelom začatia 

konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát v súlade s § 67 ods. 5 zákona                           

o odpadoch. 

 

4. Poskytovateľ je ďalej povinný v súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. b) a c) zákona o odpadoch 

viesť evidenciu o vozidlách prevzatých a odovzdaných na určené parkovisko a vykonávať 

pri evidenčných úkonoch previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích 

informačných systémoch ministerstva vnútra. Poskytovateľ zodpovedá za to, že každý spis 

bude obsahovať minimálne nasledovné dokumenty : 



 

žiadosť Objednávateľa na odstránenie vozidla, fotodokumentáciu na médiu, protokol o 

odovzdaní vozidla oprávnenej osobe, resp. rozhodnutie príslušného orgánu odpadového 

hospodárstva o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda/nenadobúda štát, a určení, že 

vozidlo je starým vozidlom. 

5. Poskytovateľ je oprávnený poveriť svojich zamestnancov na realizáciu činností, ktoré ako 

povinnosti vyplývajú Poskytovateľovi z tejto Zmluvy. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať ochranu osobných údajov, ktoré získal v súvislosti 

s plnením predmetom tejto zmluvy v zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy postupovať v 

súlade so zákonom o odpadoch. 

Čl. V. 

ÚHRADA NÁKLADOV A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Poskytovateľ je v zmysle § 66 ods. 4 Zákona o odpadoch oprávnený požadovať úhradu 

ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou odstraňovaného vozidla a jeho 

umiestnením na určenom parkovisku.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi ekonomicky oprávnené náklady 

súvisiace s dopravou odstraňovaného vozidla a jeho umiestnením na určenom parkovisku 

v prípadoch podľa § 66 ods. 4 písm. b) Zákona o odpadoch. 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s dopravou 

odstraňovaného vozidla a jeho umiestnením na určenom parkovisku v zmysle § 66 ods. 4 

písm. b) Zákona o odpadoch zodpovedajú cene služieb dohodnutých v čl. V. ods. 4 tejto 

Zmluvy a z uvedeného dôvodu nie je Poskytovateľ oprávnený požadovať od 

Objednávateľa úhradu žiadnych ďalších nákladov.   

4. Ceny služieb poskytnutých podľa tejto Zmluvy sú stanovené v súlade s cenovou ponukou 

Poskytovateľa nasledovne: 

 

a) odstraňované vozidlo kategórie M1: 

- naloženie odstraňovaného vozidla na odťahové vozidlo a jeho vyloženie na 

určenom parkovisku v cene 70,- EUR/odstraňované vozidlo, 

 - dopravné náklady v súvislosti s umiestnením odstraňovaného vozidla na určenom 

parkovisku v cene 0,- EUR/km/1 odstraňované vozidlo, 

 - parkovanie odstraňovaného vozidla na určenom parkovisku v cene 0,- EUR/deň/1 

odstraňované vozidlo, 

b) odstraňované vozidlo kategórie N1: 



 

- naloženie odstraňovaného vozidla na odťahové vozidlo a jeho vyloženie na 

určenom parkovisku v cene 70,- EUR/odstraňované vozidlo, 

 - dopravné náklady v súvislosti s umiestnením odstraňovaného vozidla na určenom 

parkovisku v cene 0,- EUR/km/odstraňované vozidlo, 

 - parkovanie odstraňovaného vozidla na určenom parkovisku v cene 0,- EUR/deň/1 

odstraňované vozidlo. 

5. K cenám služieb podľa čl. V. ods. 4 tejto Zmluvy bude pripočítaná a fakturovaná DPH 

podľa platných predpisov. 

6. Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za služby skutočne poskytnuté na základe 

tejto Zmluvy raz mesačne. 

7. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi na účet 

Poskytovateľa uvedený v čl. I. tejto Zmluvy alebo na účet Poskytovateľa uvedený 

v príslušnej faktúre. V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna 

alebo pracovného pokoja, bude sa za dátum splatnosti považovať najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

8. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia 

obsahovať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov vrátane zákona č. 360/2013 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté 

touto Zmluvou. 

9. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti‚ je Objednávateľ oprávnený 

vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie, pričom lehota splatnosti vrátenej faktúry sa 

prerušuje dňom jej doručenia Poskytovateľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne 

Objednávateľovi plynúť dňom doručenia faktúry, ktorá spĺňa všetky predpísané 

požiadavky. 

10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ceny služieb dojednané v čl. V. ods. 4 tejto 

Zmluvy ako aj maximálna cena služieb podľa čl. V. ods. 5 tejto Zmluvy sa považujú počas 

doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy za záväzné, pevné a nemenné. 

 

Čl. VI. 

DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Táto Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, 

pričom výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 

doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, 

c) písomným odstúpením od zmluvy, 



 

d) zánikom oprávnenia Poskytovateľa na poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy, 

e) zánikom Poskytovateľa bez právneho nástupcu. 

3. Odstúpiť od tejto zmluvy môže Objednávateľ ako aj Poskytovateľ z dôvodov podľa zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“). 

4. Objednávateľ môže tiež odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu, ak aj po predchádzajúcom 

písomnom upozornení Poskytovateľ opätovne porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu 

z tejto Zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme, odôvodnené a musí byť 

doručené druhej zmluvnej strane. Zmluva sa ruší odo dňa doručenia písomného odstúpenia 

od zmluvy.  

6. Táto Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán. 

7. Zmluvný prevod a postúpenie práv a povinností Poskytovateľa z tejto Zmluvy nie sú 

možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

Čl. VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa. 

2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť Zmluvu zverejniť 

vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Zákona o odpadoch, Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné strany sa výslovne zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto 

Zmluvou predovšetkým dohodou. V prípade, ak nepríde k dohode, je ktorákoľvek zmluvná 

strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. 

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné neplatné 

ustanovenie bezodkladne nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy. 

6. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto 

Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej 

zásielky. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - 



 

adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Zmluvy, resp. adresu písomne 

oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť 

písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila 

odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju 

nepodarilo doručiť. 

7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa 

záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto dohody i prostredníctvom e–

mailu. Písomnosť doručenú prostredníctvom e–mailu treba doplniť najneskôr do troch dní 

predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku. 

8. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu, z toho tri (3) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre 

Poskytovateľa.   

10. Táto Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobrými mravmi. Zmluvné strany si 

Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bernolákove, 1. 7. 2019 

 

                 Za  Poskytovateľa:                          Za  Objednávateľa:   

  

 

 

 

 

 

        ....................................................               ...................................................... 

    Mgr. Róbert Varga              PharmDr. Leopold Barszcz    

 konateľ                     primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


