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PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 135/2017
uzavretá v súlade s ustanovením § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami (ďalej
v texte ako „Zmluva“)

sp. zn.: 16925/5352/2017/PR/BIHJ

Príkazca:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
(ďalej v texte ako „Príkazca“)

a

Príkazník:

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.

so sídlom:
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný v:

Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo
Mgr. Róbertom Vargom, konateľom spoločnosti
35 686 375
2020905909
SK2020905909
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 10637/B
(ďalej v texte ako „Príkazník“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.
Príkazca, v zmysle § 67 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) a Čl. 44 ods. 3 písm. f)
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov, je príslušnou
obcou, ktorá zabezpečuje odstránenie vozidla/vozidiel, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú životné
prostredie:
- z miestnych komunikácií III. a IV. triedy alebo
- z verejných priestranstiev vo vlastníctve alebo správe Príkazcu alebo
- z nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb ako Príkazcu alebo hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
; ďalej v texte ako „Činnosť“.
2.

1.

Zmluvné strany nepovažujú Činnosť za prenesenie práv a povinností Príkazcu na Príkazníka, ale
výhradne za technický úkon a jeho realizáciu, ktorý z objektívnych dôvodov nemôže realizovať
sám Príkazca.
Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy (ďalej v texte ako „Predmet zmluvy“) je:
a) povinnosť Príkazníka vykonať pre Príkazcu podľa jeho pokynov odstránenie vozidiel
kategórie M1 a N1, trojkolesových motorových vozidiel okrem motorových trojkoliek,
ktoré spĺňajú podmienky uvedené v Článku I ods. 1 tejto Zmluvy a nachádzajú sa
v územnom obvode Príkazcu

aa)

odstránením vozidla pre účely tejto Zmluvy sa rozumie naloženie vozidla
technickým zariadením na odťahovacie vozidlo, jeho preprava a následné
uloženie na určenom parkovisku podľa písm. b) tohto ustanovenia tejto Zmluvy.
b) uloženie odstránených vozidiel na určenom parkovisku
; a to všetko v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z.
2.

1.

Územný obvod Príkazcu tvoria katastrálne územie Vinohrady a katastrálne územie Nové Mesto.
Článok III
Rozsah a spôsob plnenia
Príkazca je povinný uložiť Príkazníkovi povinnosť odstrániť vozidlo za podmienok uvedených
v tejto Zmluve a kontrolovať plnenie Zmluvy.

2.

Ak Príkazca zistí porušenie ustanovenie § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. a súčasne nenastala
skutočnosť uvedená v § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. (t. j. vlastník nehnuteľnosti
nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou), Príkazník sa zaväzuje zabezpečiť Predmet zmluvy
podľa Článku II tejto Zmluvy pre Príkazcu bezplatne.

3.

Predmet zmluvy Príkazník bude vykonávať na základe čiastkových písomných objednávok.
Písomná forma objednávok je pre účely tejto Zmluvy dodržaná, aj keď je objednávka zaslaná
emailom z adresy ivan.svetlovsky@banm.sk na adresu autovrakovisko@autovrakovisko.sk .

4.

Objednávka bude obsahovať najmä:
- typ vozidla (továrenská značka, farba a EČV – ak je k dispozícii)
- označenie miesta, kde sa vozidlo nachádza
- fotografiu vozidla
- lehotu na odstránenie vozidla, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní odo dňa doručenia
písomnej objednávky Príkazníkovi.

5.

Prílohou k objednávke môže byť:
- záznam o zistení
- informácie držiteľovi a/alebo vlastníkovi vozidla
- súhlas vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa vozidlo, ktoré ohrozuje alebo poškodzuje
životné prostredie nachádza, ak táto nehnuteľnosť nie je verejným priestranstvom
- výzvu pre držiteľa a/alebo vlastníka vozidla o povinnosti zabezpečiť odstránenie
vozidla vrátane informácie, kedy si držiteľ a/alebo vlastník túto výzvu prevzal
- informáciu, že sa Príkazcovi nepodarilo ani za súčinnosti Policajného zboru
identifikovať držiteľa a/alebo vlastníka vozidla dokladovanú odpoveďou Policajného
zboru
; prípadne ďalšie doklady, ktorými bude Príkazca disponovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z..
6.

Príkazca je povinný viesť evidenciu odstránených vozidiel na základe Záznamu o zistení
o odstránení vozidla, najmenej v rozsahu nasledovných údajov:
- typ vozidla (továrenská značka, farba a EČV – ak je k dispozícii),
- miesto, z ktorého bolo vozidlo odstránené,
- miesto kde bolo vozidlo uložené (určené parkovisko),
- dátum, kedy bola Činnosť vykonaná.

7.

Príkazník je povinný najmenej dva (2) pracovné dni vopred oznámiť Príkazcovi termín
odstránenia vozidla a Príkazca je povinný na tento termín zabezpečiť prítomnosť povereného
zamestnanca. Oznámenie termínu odstránenia vozidla je Príkazník povinný oznámiť na mail
adresu uvedenú odseku 3 tohto ustanovenia tejto Zmluvy.

8.

Príkazca pre dosiahnutie účelu predchádzajúceho odseku tohto ustanovenia tejto Zmluvy
poveruje: Ing. Ivana Svetlovského.

10.

Príkazník je povinný upustiť od odtiahnutia vozidla v prípade, že držiteľ a/alebo vlastník vozidla
alebo držiteľom a/alebo vlastníkom splnomocnená fyzická osoba staršia ako 18 rokov, pričom
splnomocnenie musí byť predložené priamo na mieste; sa dostaví k vozidlu pred začatím alebo
počas (v priebehu) odstraňovania vozidla. Túto skutočnosť Príkazník označí v zázname
o priebehu odstraňovania vozidla Náklady spojené s nedokončeným odstraňovaním vozidla
znáša držiteľ a/alebo vlastník vozidla.

11.

Príkazník je oprávnený odťahovať vozidla len na základe pokynu Príkazcu a iba na určené
parkovisko v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z., pričom sa zaväzuje odovzdať
Príkazcovi doklady o ďalšom nakladaní s vozidlom, najmä:
a) kópia vyraďovacieho protokolu v prípade, že príslušný orgán rozhodnutím určí, že
vozidlo je starým vozidlom,
b) doklad o prebratí vozidla držiteľom alebo vlastníkom vozidla.

13.

Príkazník zabezpečí materiálne a technické prostriedky na dokumentáciu odťahovania
motorových vozidiel (fotodokumentácia, administratívne tlačivá a pomôcky).

1.
2.

1.

Článok IV
Finančné vysporiadanie
Náklady spojené s odstraňovaním vozidla znáša v zmysle ustanovenia § 67 ods. 4 zákona
č. 79/2015 Z. z. držiteľ vozidla.
Príkazca ako obec, ktorá zabezpečuje odstránenie vozidla/vozidiel, ktoré poškodzujú alebo
ohrozujú životné prostredie, postupuje na Príkazníka podľa § 524 a nasl. Občianskeho
zákonníka všetky pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom Činnosti podľa tejto
Zmluvy. Príkazník vyhlasuje, že postúpenie pohľadávok prijíma. Podľa tohto ustanovenia je
Príkazník oprávnený vo vlastnom mene a na vlastný účet prijímať peňažné plnenia podľa § 67
ods. 4 a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z..
Článok V
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do 31.12.2017.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web adrese Príkazcu www.banm.sk podľa § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).

3.

Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva pred uplynutím doby jej platnosti môže zaniknúť:
a) odvolaním príkazu Príkazcom
b) výpoveďou Príkazníka.

5.

Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán pristúpi k zániku Zmluvy podľa predchádzajúceho
bodu, je povinná tak učiniť výhradne písomnou formou.

6.

Odvolanie príkazu Príkazcom podľa bodu 4 písm. a) Článku V. Zmluvy je Príkazca povinný
zaslať v doporučenej zásielke do vlastných rúk na adresu Príkazníka uvedenú v záhlaví Zmluvy.
Právne účinky odvolania príkazu Príkazcom nastanú dňom prevzatia takejto zásielky. Pokiaľ sa
zásielka obsahujúca odvolanie príkazu Príkazcom vráti Príkazcovi ako neprevzatá v odbernej
lehote a /alebo adresát nezastihnutý, platí domnienka, že takáto zásielka je doručená tretím
dňom odo dňa jej vrátenia Príkazcovi.
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7.

Príkazník je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodov, ktoré pri plnení predmetu Zmluvy
nezavinil, ale tieto mu objektívne bránia riadne plniť Zmluvu a sú preukázateľne spôsobené
činnosťou a / alebo nečinnosťou príslušného orgánu štátnej správy. Príkazník je povinný zaslať
výpoveď v doporučenej zásielke do vlastných rúk na adresu Príkazníka uvedenú v záhlaví
Zmluvy. Výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bude výpoveď doručená Príkazcovi.

8.

Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky
spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

9.

Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Príkazca obdrží štyri (4) rovnopisy
Zmluvy a Príkazník obdrží dva (2) rovnopisy Zmluvy.

10.

Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak
sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi,
zaväzujú sa obe Zmluvné strany takého ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá
hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.

11.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné, určité a vážne a ich
zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto
Zmluvu neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, Zmluvu si
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej
a slobodnej vôli, ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali.

V Bratislave, dňa 12.06.2017

V Bratislave, dňa 23.05.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v.r.
starosta

Mgr. Róbert Varga, v.r.
konateľ spoločnosti
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