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ZMLUVA O ODSTRAŇOVANÍ A UMIESTŇOVANÍ 

VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO 

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

neskorších predpisov a § 67 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov: Obec Jakubov 

Sídlo:  900 63 Jakubov 191 

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Gajdár 

IČO: 00304816 

DIČ: 2020643625 

IČ DPH: nie sme platcovia DPH 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001 

 

(ďalej len „obec“) 

 

a 

 

Názov: P + K s.r.o. 

Sídlo:  Vajnorská 89, 831 04 Bratislava  

Zastúpená: Ľuboš Klamo, konateľ 

Tel. č.:  +421 (0)2 44 460 089 

E – mail: klamo@p-k.sk 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2626708915/1100 

IBAN: SK80 1100 0000 0026 2670 8915 

SWIFT: TATRSKBX 

IČO: 35 809 787 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

vložka číslo: 23862/B, dňa 17.04.2001 

 

(ďalej len „P + K s.r.o.“) 

 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1) Obec je podľa § 67 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinná 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 obce či osobitne chránenej časti prírody 

a krajiny. 

2) Spoločnosť P + K s.r.o. je prevádzkovateľom určeného parkoviska na základe 

rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku č. OU-PK-

OSZP/2016/3846/2/Sch zo dňa 15. 04. 2016. Je držiteľom autorizácie na spracovanie 
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starých vozidiel č. 182/A/09-3.3 zo dňa 13. 03. 2009 v znení rozhodnutia č. 4835/2012-

3.3 a rozhodnutia č. 3505/2013-3.3 zo dňa 14. 01. 2013 a rozhodnutia č. 6785/2013-3.3 

zo dňa 09. 03. 2013. 

 

Článok 2 

PREDMET ZMLUVY 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok spoločnosti P + K s.r.o. zabezpečiť pre potreby obce 

odstraňovanie vozidiel podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch z miestnych komunikácií I. 

a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy alebo verejného priestranstva vo 

vlastníctve a v správe obce na určené parkovisko vo vlastníctve spoločnosti P + K s.r.o. 

a spolupráca zmluvných strán pri plnení tohto predmetu zmluvy. 

 

Článok 3 

ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY 

 

1) Obec na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy sa zaväzuje: 

a) o odstránenie vozidla na určené parkovisko požiadať spoločnosť P + K s.r.o. vždy 

písomne, 

b) žiadosť bude obsahovať údaje o továrenskej značke vozidla, farbe, evidenčnom čísle 

vozidla (ak ním bude vozidlo označené), presnom označení miesta, z ktorého má byť 

odstránené a ďalšiu dokumentáciu o vozidle, najmä zistené údaje jednoznačne 

určujúce držiteľa/vlastníka takéhoto vozidla alebo informáciu, že sa držiteľa ani 

vlastníka vozidla nepodarilo jednoznačne určiť ani zisťovaním pomocou orgánu 

Policajného zboru z dôvodu, že to neumožňovalo evidenčné číslo vozidla a ani 

identifikačné číslo vozidla VIN, dátum, kedy mu bola obcou doručená výzva podľa 

§ 67 ods. 10 zákona o odpadoch a fotodokumentáciu preukazujúcu, že vozidlo 

poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či 

osobitne chránenej časti prírody a krajiny, 

c) na požiadanie spoločnosti P + K s.r.o. zabezpečiť pri odstraňovaní vozidla účasť 

povereného zamestnanca obce, príp. orgánu policajného zboru, 

d) zabezpečiť informovanie obyvateľov na webovom sídle obce o postupe pri 

odstraňovaní vozidiel na určené parkovisko, ako aj o ekonomicky oprávnených 

nákladoch, ktoré si spoločnosť P + K s.r.o. bude uplatňovať u držiteľa vozidla 

súvisiacich s dopravou vozidla na určené parkovisko a jeho umiestnením na tomto 

parkovisku. 

2) Spoločnosť P + K s.r.o. sa zaväzuje: 

a) na základe písomnej žiadosti obce odstrániť a umiestniť vozidlo na určené 

parkovisko v termíne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti na 

adresu sídla P + K s.r.o. uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

b) vydať poverenému zamestnancovi obce „Preberací protokol vozidla umiestneného na 

určené parkovisko“, vzor tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, 

c) o prevzatí vozidla na určené parkovisko bezodkladne písomne upovedomiť podľa 

§ 67 ods. 4 zákona o odpadoch držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho 

oboznámiť s dôsledkami jeho nečinnosti, vlastníka vozidla, ak je známy a nie je 

zároveň držiteľom tohto vozidla, a príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva, 

d) prebrať hmotnú zodpovednosť za vzniknutú škodu na vozidle od momentu jeho 

nakladania na odťahové vozidlo za účelom jeho dopravy na určené parkovisko, 

e) poskytovať obci aktuálne údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch súvisiacich 
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s odstránením a dopravou vozidla na určené parkovisko a jeho umiestnením na 

určenom parkovisku. 

 

Článok 4 

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTI 

 

1) Akákoľvek komunikácia alebo písomnosť označená v zmluve ako písomná musí byť 

doručená prostredníctvom pošty, kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo 

osobne na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prevzatím 

a potvrdením prevzatia doručovanej písomnosti osobou poverenou na prevzatie 

písomnosti. 

 

2) Za riadne a preukázané doručenie písomnosti doručovanej prostredníctvom pošty sa 

považuje okrem okamihu prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť 

adresovaná (ďalej len „adresát“), aj prípad, keď: 

a) adresát jej prijatie odmietne; za deň doručenia písomnosti sa považuje deň jej 

odmietnutia,  

b) adresát si doručovanú písomnosť uloženú na pošte nevyzdvihne, pričom doručovateľ 

doručoval písomnosť na adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na 

poslednú známu adresu adresáta. Za deň doručenia sa pokladá tretí (3.) pracovný 

deň, ktorý uplynie odo dňa uloženia doručovanej písomnosti na pošte, a to aj 

v prípade, ak sa adresát o uložení nedozvedel. 

3) Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu zmluvnej strany oznámenú 

druhej zmluvnej strane sa považuje za doručenú: 

a) okamihom prevzatia v prípade , že prevzatie druhá zmluvná strana potvrdí, alebo 

b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá zmluvná strana prevzatie 

písomnosti nepotvrdila. 

 

4) Zmluvné strany sú povinné vzájomne si oznámiť bezodkladne, najneskôr do troch (3) 

pracovných dní, každú zmenu adresy a e-mailovej adresy na doručovanie podľa 

prechádzajúcich odsekov tohto článku. 

 

Článok 5 

ÚHRADA NÁKLADOV 

 

1) V zmysle § 66 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch  uhradí obec spoločnosti P + K s.r.o. 

náklady na prepravu vozidla na určené parkovisko sumu 100 Eur. 

 

2) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platného zákona o DPH. DPH bude uplatnená 

v zmysle platného znenia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 

 

3) Spoločnosť P + K s.r.o. v prípade vzniknutých škôd a havárií pri plnení predmetu tejto 

zmluvy nemá nárok na finančné vyrovnanie od obce. 

 

Článok 6 

DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
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b) zánikom rozhodnutí uvedeného v článku 1 ods. 2 zmluvy, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, 

výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, 

d) zánikom spoločnosti P + K s.r.o. bez právneho nástupcu. 

Článok 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle obce. 

 

2) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody, a to 

formou písomného dodatku. 

 

3) Práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o odpadoch a ostatnými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

4) Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa riešiť 

prípadné spory cestou vecne a miestne príslušných súdov Slovenskej republiky.  

 

5) Ustanovenia zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných právnych 

predpisov, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť 

tieto ustanovenia tak, aby nová úprava svojím obsahom a povahou zodpovedala zámeru 

neplatného ustanovenia. 

 

6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 – „Preberací protokol vozidla umiestneného na určené parkovisko“ – vzor 

 

7) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom obec 

dostane dve (2) vyhotovenia a spoločnosť P + K s.r.o. dostane dve (2) vyhotovenia. 

 

8) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 

a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Jakubove dňa: 

 

Za obec: 

V Bratislave dňa: 

 

Za P + K s.r.o.: 

 

 

 

 

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

Mgr. Peter Gajdár 

starosta 

 

 

 

 

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

Ľuboš Klamo 

konateľ 

 

 


