
Rámcová dohoda 
uzatvorená v zmysle§ 269 ods .. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvná strana 1 : 

Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
Tel: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

V. 20 /lOfJ 
Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Ing. Jozefom Gašparíkom, primátorom mesta 
317 209 
2021339276 
042/4455738 
VÚB, a.s. Považská Bystrica 
SK47 0200 0000 0000 1972 3372 

Kontaktné osoby pre účely tejto Zmluvy: 
Meno a priezvisko: Mgr. Janka Beniaková 
Tel.: 042/4455763 
E-mélil: janka.beniakova@dubnica.eu 
(ďalej len „mesto") 

a 

Zmluvná strana 2: 

Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: ' 
Tel.: -
E-mail: 
Kontaktná osoba 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 

KOLMAN. s.r.o. 
Murgašova 1759/54, 018 41 Dubnica nN 
Daniel Kolman, konateľ 
36719901 
2022306737 
SK2022306737 
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne 
odd. Sro., vložka č. 17398/R 
042/4441437 
kolman@kolman.sk 
Slámka Ivan, č.t. 0918 782515 
ivan.slamka@kolman.sk 
ČSOB a. s. 
SK64 7500 0000 0040 1401 6810 
CEKOSKBX 

(ďalej len „zmluvná strana 2") 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvnej strany 2 zabezpečiť pre potreby mesta 
odstraňovanie vozidiel podľa § 67 ods. 3 zákona č. 79/201 S Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenf neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o odpadoch") z miestnych komunikácií alebo verejného priestranstva vo 
vlastníctve a v správe mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len „mesto") na určené 
parkovisko vo vlastníctve Zmluvnej strany 2 a spolupráca zmluvných strán pri plnení 
tohto predmetu zmluvy. 

2. Pod pojmom odstraňovanie vozidiel sa na účely tejto zmluvy rozumie odťahovanie 
vozidla zmluvnou stranou 2 z miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva vo 



vlastníctve a správe mesta na určené parkovisko, ktorého prevádzkovateľom je 
zmluvná strana 2. 

3. Vozidlo pre účely tejto zmluvy predstavuje vozidlo, ktoré svojim umiestnením 
poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad mesta 
či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

III. 
Rozsah spolupráce 

1. Zmluvná strana 2 odstráni vozidlo najneskôr do 7 pracovných dní po oznámení mesta 
zmluvnej strane 2, že sa na určenom mieste nachádza vozidlo, ktoré je mesto 
povinné odstrániť . Oznámenie môže byť podané e-mailom, telefonicky alebo 
písomne. 

2. Oznámenie podľa odseku 1 tohto článku musí 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 
mestom doručená výzva podľa § 67 ods. 1 O zákona o odpadoch a fotodokumentáciu 
preukazujúcu, že vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo 
narušuje estetický vzhľad mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

3. Za deň oznámenia sa považuje deň, kedy bolo oznámenie doručené zmluvnej strane 
2. Každé telefonické oznámenie musí byť do 24 hod potvrdené aj písomne. 
Oznámenie zašle mesto na adresu/e-mail uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Zmluvná strana 2 oznámi mestu najmenej jeden pracovný deň pred prevzatím 
určeného vozidla termín jeho prevzatia, približný čas a miesto prevzatia. 

5. Mesto je povinné zabezpečiť podľa ods. 4 tohto článku na oznámené miesto, termín 
a čas odovzdania vozidla osobnú prítomnosť poverenej osoby za mesto, ktorá 
odovzdá vozidlo zmluvnej strane 2 na odstráne.nie a umiestnenie na určené 

parkovisko. 
6. Mesto zabezpečí ku dohodnutému dňu odstránenia.vozidla dostatočný manipulačný 

priestor v okolí vozidla na bezpečné naloženie vozidla a následný prevoz na určené 
parkovisko. 

7. Zmluvná strana 2 je\ povinná vydať poverenému zamestnancovi mesta „Preberací 
protokol vozidla umiestneného na určené parkovisko". 

8. O odovzdaní vozidla na určené parkovisko bezodkladne písomne upovedomí mesto 
podľa § 67 ods. 4 zákona o odpadoch držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho 
oboznámi s dôsledkami jeho nečinnosti , vlastníka vozidla, ak je známy a nie je 
zároveň držiteľom tohto vozidla, a príslušný orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva. 

9. Zmluvná strana 2 preberá hmotnú zodpovednosť za vzniknutú škodu na vozidle od 
momentu jeho nakladania na odťahové vozidlo za účelom jeho dopravy na určené 
parkovisko ako aj počas celej doby umiestnenia vozidla na určenom parkovisku. 

1 O. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje poskytovať mestu aktuálne údaje o ekonomicky 
oprávnených nákladoch súvisiacich s cx;lstránením a dopravou vozidla na určené 
parkovisko a jeho umiestnením na určenom parkovisku. 



IV. 
Náklady 

1. V prípade, ak sa odstraňuje a umiestňuje vozidlo, ktorého držiteľ alebo vlastník je 
známy, oprávnené náklady na odstránenie a umiestnenie vozidla, ktorého 
odstránenie a umiestnenie na určené parkovisko je povinné zabezpečiť mesto, znáša 
držiteľ, príp. vlastník tohto vozidla. Zmluvná strana 2 je v tomto prípade povinná 
požadovať úhradu týchto nákladov priamo od držiteľa, resp. vlastníka vozidla. Ak 
držiteľ, resp. vlastník, nereaguje na písomné, telefonické výzvy (tieto výzvy sa 
považujú za doručené) ,tak sa táto osoba považuje za neznámeho vlastníka a 
postupuje podl'a bodu IV, ods. 2. tejto zmluvy. 

2. V prípade ak držiteľ, resp. vlastník vozidla, ktorého odstránenie a umiestnenie na 
určené parkovisko zabezpečuje mesto, nie je známy, oprávnené náklady na 
odstránenie vozidla a jeho umiestnenie na určené parkovisko znáša mesto. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena podľa ods. 2 tohto článku za odstránenie 
a umiestnenie 1 vozidla na určenom parkovisku je pevná zmluvná cena, 
jednostranne nemenná a predstavuje: 

Cena bez DPH: 
Slovom: 
DPH 20%: 
Slovom: 
Cena vrátane DPH: 
Slovom: 

20,00 EUR 
dvadsať EUR 

4,00 EUR 
štyri EUR 

24,00 EUR 
dvadsaťštyri EUR 

4. V cene uvedenej v ods. 3 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na všetky ostatné 
náklady súvisiace so zabezpeč~ním predmetu tejto zmluvy. 

v. 
Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 3 čl. IV. _zmluvy bude faktúra vystavená 
zmluvnou stranou 2, ktorú vystaví po každom riadnom odstránení vozidla 
a umiestnení vozidla na určenom parkovisko, a to v·lehote do 7 dní. 

2. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia mestu. 
3. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s platnou právnou úpravou. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, druhá zmluvná strana je oprávnená 
vrátiť ju vystaviteľovi na doplnenie. V takom prlpade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

Vl. 
Doba trvania zmluvy a možnosti skončenia zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania 1 rok. 
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim 
po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej zmluvnej strane. 



3. Mesto má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zmluvná strana 2 stratí oprávnenie 
na prevádzkovanie určeného parkoviska alebo bez závažného dôvodu nevykoná viac 
ako 1 odstránenie a umiestnenie vozidla na určené parkovisko alebo ak bude meškať 
s termínom odstránenie vozidla o viac ako 2 dni. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená na webovom sidle mesta v súlade s § 47a ods. 1 zákona 
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v platnom znení. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní mesto obdrží 
dve vyhotovenia a zmluvná strana 2 jedno vyhotovenie. 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

V Dubnici nN , dňa P.t.-„L?P.1~ 

. ;~~: ·~~~:~~ - ~~·· · · · ···\······ 
primátor mesta 

V Dubnici nN , dňa 31.1.2018 

Daniel Kolman 
konateľ 

Ochrana údajov




