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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo XLIII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 28.10.2013 číslo: 465/2013 

k návrhu na schválenie Koncesnej zmluvy na poskytnutie odťahovej služby v meste 
Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 


Koncesnú zmluvu na poskytnutie odťahovej služby v meste Prešov, ktorá je v prílohe tohto 

uznesenia s týmito zmenami v texte: 


IV., bod Č. 3 sa dopÍňa písm. d), ktoré znie: "Cena za čiastočný odťah, to je príjazd na miesto 

odťahuje 66 € s DPH."; 

V., bod Č. 2 znie: "Mesto Prešov je oprávnené túto zmluvu vypovedať písomne. Výpovedná 

doba je trojmesačná a plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení 


písomnej výpovede koncesionárovi. "; 

V., bod Č. 4 sa mení slovo ,jednomesačná" na "trojmesačná"; 


VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA v bode Č. 1 doplniť "po schválení v mestskom 
zastupiteľstve.". 

a žiada 
primátora mesta 
uzatvoriť schválenú Koncesnú zmluvu na poskytnutie odťahovej služby v meste Prešov. 

-'~--, 

3 O. OKI Z01y·---- / I ----= 
JUDr. Pavel H A G Y A R I 

primátor mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka MUDr. Peter Klein I~~ 
.v'k/' ./), /'7 ,//?'" {~

I I A d ng. gor n reJca 'j ?~( ...... {:: 
/Ing. Andrea TurčanoVá /·/t ---1

I /' ,1" ;. l'. ' 
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KONCESNÁ ZMLUVA č........................... 

na poskytnutie odt'ahovej služby v meste Prešov 


uzavretá v zmysle ustanovení § 15 v spojení s § 66 a nasl. zákona č. 2512006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení 
s § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova 
v súlade s § 43 zákona Č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Obstarávateľ: 

Názov: Mesto Prešov 
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov 
IČO: 00327646 
Štatutárny zástupca: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej v texte zmluvy "Mesto Prešov alebo obstarávateľ") 

Koncesionár: 
Obchodné meno: MR GROUP, spol. s r. o. 
Sídlo: Duchnovičovo námestie č. 1,080 Ol Prešov 
IČO: 44409192 
IČ DPH: 
Štatutárny zástupca: Mgr. Matúš Mihálik, konateľ 
Registrácia: 
Bankové spojenie: Tatra banka 
Číslo účtu: 2626797284/1100 

(ďalej v texte zmluvy "koncesionár") 

Obstarávateľ a koncesionár spolu ďalej ako "zmluvné strany". 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. 	 Mesto Prešov je v súlade s príslušnými právnymi predpismi správcom miestnych 
komunikácií, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 
Mesta Prešov a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 
miestnych komunikácií (§ 4b zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
Icestný zákon! v znení neskorších predpisov). 
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2. 	 Podľa § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. O cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca cesty môže odstrániť motorové 
vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je: 
a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, 
b) na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené, 
c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, 

alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a 
sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj 
keď netvorí prekážku cestnej premávky. 

3. 	 Mesto Prešov v súlade s princípmi vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov 
realizovalo výber koncesionára, ktorý má za účelom definovaným v bode 1 až 2 tohto 
článku zabezpečovať odstraňovanie motorových vozidiel v meste Prešov v zmysle § 43 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov z miestnych 'komunikácií, ktoré sú v správe Mesta Prešov 
(ďalej len "odťahová služba"). 

III. PREDMET ZMLUVY 

1. 	 Koncesionár sa zaväzuje pre Mesto Prešov vlastnými technickými prostriedkami s 
odbornou starostlivosťou po dobu účinnosti tejto zmluvy realizovať technický výkon 
odstraňovania motorových vozidiel v zmysle ust. § 43 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
z miestnych komunikácií, ktoré sú v správe Mesta Prešov. 

2. 	 Mesto Prešov vykonávajúce správu pozemných komunikácií v zmysle ust. § 3 ods. 2 
zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon! v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako "správca miestnej komunikácie") poskytuje koncesionárovi 
koncesiu po celú dobu účinnosti tejto zmluvy k realizácii technického výkonu 
odstraňovania vozidiel v zmysle ust. § 43 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z miestnych 
komunikácií, ktoré sú v správe Mesta Prešov, na náklady koncesionára za nasledovných 
zmluvne dohodnutých podmienok vychádzajúcich z ustanovení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov Č. 148/2005 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel 
na území mesta Prešov. 

IV. KONCESIA NA VÝKON ODŤAHOVEJ SLUŽBY 

l. 	 Mesto Prešov týmto poskytuje koncesionárovi koncesiu na výkon odťahovej služby 
podľa článku III. tejto zmluvy za týchto podmienok: 

2. 	 Čas činnosti odt'ahovej služby 
Odťahovanie vozidiel na základe tejto zmluvy sa koncesionár zaväzuje vykonávať v čase 
od 08.00 hod. do 18.00 hod. v pracovné dni a v sobotu v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. 

Strana 2 zo 6 



3. 	 Cena odtiahnutia vozidla 
a) 	 Cena odtiahnutia motorového vozidla je stanovená na základe cenovej kalkulácie 

nákladov koncesionára v sume 83 € s DPH a zahŕňa odtiahnutie motorového vozidla 
do miesta uskladnenia motorových vozidiel vrátane manipulácie a uskladnenia 
motorového vozidla na mieste samom. 

b) 	 Cena odtiahnutia motorového vozidla je príjmom koncesionára, vyjadruje všetky 
jeho náklady spojené s odtiahnutím a uskladnením odtiahnutého motorového vozidla 
a zároveň je odplatou za služby poskytované podľa koncesie na výkon odťahovej 
služby. 

c) 	 Odtiahnutie motorového vozidla bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak 
podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, 
priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste 
s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky 
vykoná koncesionár bezplatne. 

d) 	 Cena za čiastočný odťah, to je príjazd na miesto odťahu je 66 € s DPH. 

4. 	 Odt'ahovanie vozidiel 
Zmluvné strany berú na vedomie, že odťahovanie motorových vozidiel je možné iba po 
predchádzajúcom príkaze na odtiahnutie motorového vozidla vydaného orgánmi 
oprávnenými na nariadenie odtiahnutia motorového vozidla. Dôvodom na odtiahnutie 
vozidla je: 
a) motorové vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky a povinná osoba ju bezodkladne 

neodstránila, 
b) motorové vozidlo netvorí prekážku cestnej premávky, ale je: 

- ponechané na mieste, kde je pre také motorové vozidlo zastavenie alebo státie 
zakázané, 

- ponechané na mieste vyhradenom pre vozidlá s osobitným označením vozidla 
prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu 
odkázanú na individuálnu prepravu, 

-	 bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti 
alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez 
názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane. 

5. 	 Orgány oprávnené nariadiť odtiahnutie vozidla 
a) 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že orgánom oprávneným nariadiť odtiahnutie 

vozidla je správca miestnej komunikácie, príslušník Mestskej polície v Prešove na 
základe poverenia alebo zmocnenia správcom miestnej komunikácie, príslušník 
Policajného zboru SR. 

b) 	 Mesto Prešov sa zaväzuje prostredníctvom Mestskej polície v Prešove zabezpečiť 
koordináciu orgánov oprávnených nariadiť odtiahnutie vozidla pri vydávaní príkazov 
na odtiahnutie vozidla a informovanie odťahovej služby o potrebe uskutočniť 

odtiahnutie motorového vozidla. 

6. 	 Príkaz na odtiahnutie vozidla 
a) 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že príkaz na odtiahnutie motorového vozidla sa 

vydáva na mieste samom s konkrétnym označením motorového vozidla. K 
odtiahnutiu motorového vozidla dôjde iba vtedy ak orgán, ktorý vydal príkaz na 
odťahovanie motorového vozidla zotrvá na mieste samom až do doby naloženia 
motorového vozidla a odstránenia protiprávneho stavu. Príkaz na odtiahnutie môže 
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byť písomný alebo ústny, vydaný vždy oprávnenej osobe, ktorá vykoná odťahovanie 
motorového vozidla (ďalej len "odťahová služba"). Príkaz obsahuje pokyn na 
odťahovanie konkrétneho motorového vozidla a presné označenie orgánu, ktorý 
príkaz vydal. Ústne vydaný príkaz sa vyznačí v zázname o odťahovaní vozidla, ktorý 
vyplní koncesionár vykonávajúci odťahovanie motorového vozidla. Písomne vydaný 
príkaz sa v jednom rovnopise odovzdá koncesionárovi. Pri zistení dôvodu na 
odtiahnutie motorového vozidla príslušným orgánom, vyzve orgán oprávnený 
rozhodnúť o odťahovaní motorového vozidla odťahovú službu, aby sa dostavila na 
miesto odťahovania vozidla, kde čaká na príchod koncesionára. Výzva sa realizuje 
telefonicky alebo iným spôsobom umožňujúcim upovedomenie koncesionára o 
potrebe odtiahnutia motorového vozidla. Za dodržanie zákonom stanovených 
podmienok pre odťahovanie motorového vozidla zodpovedá orgán, ktorý vydal 
príkaz o odtiahnutí motorového vozidla. Po príchode vozidla koncesionára na miesto 
odtiahnutia motorového vozidla, orgán oprávnený vydať príkaz, označí pracovníkom 
koncesionára motorové vozidlo, ktoré má byť odtiahnuté a vydá príkaz na jeho 
odtiahnutie. Príkaz sa vydáva ústne a písomne. Písomne bud' vydaním samostatného 
rozhodnutia alebo po značením do záznamu o odťahovaní motorového vozidla. 

b) 	 Koncesionár pred začatím činnosti vyplní "Záznam o odťahovaní motorového 
vozidla" a vykoná obrazovú dokumentáciu stavu odťahovaného motorového vozidla. 

c) 	 Koncesionár vykoná odtiahnutie motorového vozidla vlastnými technickými 
prostriedkami, na náklady jeho prevádzkovateľa, spôsobom nepoškodzujúcim 
odťahované motorové vozidlo. Za škody spôsobené pri manipulácii s motorovým 
vozidlom zodpovedá koncesionár. 

7. 	 Oznamovacia povinnosť voči orgánom Policajného zboru 
a) 	 Orgán oprávnený nariadiť odtiahnutie motorového vozidla, ktorý odtiahnutie 

motorového vozidla nariadil, o odťahovaní motorového vozidla bez zbytočného 
odkladu upovedomí Okresné riaditeľstvo PZ. 

b) 	 Oznamovacia povinnosť voči Okresnému riaditeľstvu PZ vzniká orgánu, ktorý o 
odťahovaní motorového vozidla rozhodol už začatím nakladania motorového vozidla 
na odťahové motorové vozidlo. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti orgánu, ktorý 
nariadil odtiahnutie motorového vozidla koncesionár nezodpovedá. Zmluvné strany 
berú na vedomie, že oznamovacia povinnosť voči Okresnému riaditeľstvu PZ vzniká 
orgánu, ktorý o odťahovaní motorového vozidla rozhodol už začatím nakladania 
vozidla na odťahové motorové vozidlo. 

8. 	 Umiestnenie a uskladnenie odťahovaného vozidla 
a) 	 Odťahované motorové vozidlo sa uskladní v priestore odťahovej služby na tento účel 

určenom, ktorý odťahová služba zabezpečí na tento účel. Náklady odťahovej služby 
za nájom priestoru určeného na uskladnenie odtiahnutých vozidiel, náklady na jeho 
stráženie a údržbu sú súčasťou ceny odtiahnutia vozidla. Miesto musí byť 

zabezpečené proti neoprávnenému vstupu cudzích osôb, osvetlené a strážené. 
b) 	 Po uplynutí 15 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia odtiahnutia motorového 

vozidla, koncesionár písomne upovedomí prevádzkovateľa odtiahnutého vozidla o 
mieste uskladnenia vozidla a možnosti jeho prevzatia. 

9. 	 Vydávanie vozidiel 
a) 	 Koncesionár je povinný vydať prevádzkovateľovi odtiahnuté motorové vozidlo \" 

rovnakom čase, vakom je dohodnuté odťahovanie vozidiel koncesionárom. Zmluvné 
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strany berú na vedomie, že v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č. 14812005 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území 
mesta Prešov platí, že osoba, ktorá tvrdí, že je držiteľom odtiahnutého vozidla je 
povinná preukázať pracovníkovi koncesionára právny vzťah k vozidlu. 

b) 	 Koncesionár oznámi prevádzkovateľovi odtiahnutého vozidla kto motorové vozidlo 
odtiahol, dôvod odtiahnutia, cenu odtiahnutia vozidla. Odtiahnuté motorové vozidlo 
vydá až po zaplatení ceny odtiahnutia vozidla. V prípade, že nedôjde k zaplateniu 
ceny odtiahnutia vozidla je odťahová služba povinná dbať na to, aby nedochádzalo k 
neoprávnenému zadržiavaniu cudzieho majetku. 

c) 	 Všetky práva na náhradu ceny odtiahnutia vozidla patria koncesionárovi, ktorý je 
oprávnený so súhlasom a na základe tejto koncesie vymáhať ich súdnou cestou vo 
vlastnom mene a na vlastný účet od prevádzkovateľa odtiahnutého vozidla. 

d) 	 O odovzdaní a prevzatí odtiahnutého vozidla spíše koncesionár protokol, ktorý 
obsahuje údaj o tom, či na vozidle je alebo nie je škoda, vakom rozsahu, kto za ňu 
zodpovedá, spôsob náhrady škody a podpis osoby, ktorá motorové vozidlo 
odovzdáva a osoby, ktorá motorové vozidlo preberá. 

10. 	 Evidenčná povinnosť odt'ahovej služby 

Koncesionár sa zaväzuje viesť túto evidenciu: 

a) záznamy o odťahovaní motorového vozidla, 

b) protokoly o prevzatí motorového vozidla, 

c) motorové vozidlá prijaté na skladovanie, 

d) príkazy na odtiahnutie motorového vozidla, 

e) škody spôsobené pri odťahovaní motorového vozidla, 

f) dokumentáciu stavu motorového vozidla pred jeho odťahovaním. 


11. 	 Obsah ďalších evidencií vedených koncesionárom si koncesionár urCI sám, tak aby 
poskytoval údaje potrebné na preukázanie oprávnenosti odťahovania motorového 
vozidla, objektívneho preukázania vzniku škody a manipulácie s odťahovaným 
motorovým vozidlom, ako i dokladovania, komu bolo motorové vozidlo vydané. 

V. VZNIK A ZÁNIK ZMLUVY 

l. 	 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 
01.11.2013 do dňa 31.10.2018. 

2. 	 Mesto Prešov je oprávnené túto zmluvu vypovedať písomne. Výpovedná doba je 
trojmesačná a plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení 
písomnej výpovede koncesionárovi. 

3. 	 Od účinnosti výpovede je koncesionár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa 
výpoveď vzťahuje. Je však povinný Mesto Prešov upozorniť na opatrenia potrebné na to, 
aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej nedokončením činnosti, na ktorú 
sa výpoveď vzťahuje. 

4. 	 Koncesionár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Mestu Prešov. 
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~-------~-~--~--~-~ 

Výpovedná doba je trojmesačná a plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po doručení písomnej výpovede Mestu Prešov. 

5. 	 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok koncesionára uskutočňovať činnosť, na ktorú 
sa v tejto zmluve zaviazal. Ak by týmto ukončením činnosti vznikla Mestu Prešov škoda, 
je koncesionár povinný upozorniť písomne Mesto Prešov, aké opatrenia treba urobiť na 
jej odvrátenie. 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. 	 Meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné iba dohodou, písomným dodatkom k 
tejto zmluve po schválení v mestskom zastupiteľstve. 

2. 	 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. 
Každá zo zmluvných strán dostane po 2 rovnopisy. 

3. 	 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 01.11.2013. 

4. 	 Účastníci zmluvy na znak súhlasu s jej obsahom, vedomí si jej právnych následkov, tak 
ako sú uvedené vo všeobecných ustanoveniach tejto zmluvy, túto zmluvu vlastnoručne 
podpisujú a tento právny úkon robia slobodne a vážne. 

V Prešove dňa ................................ .. 	 V Prešove dňa ................................... . 


Mesto Prešov MR GROUP, spol. s r.o. 
~.PaveIHagyari Mgr. Matúš Mihálik 

primátor mesta konateľ 
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