VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/1996
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
o statickej doprave na území mesta Moldava nad Bodvou
číslo: 19

Mesto Moldava nad Bodvou podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Úvodné ustanovenia
V záujme riešenia situácie v statickej doprave a jednotného postupu i koordinácie pri
stanovení podmienok parkovania, odstavovania motorových a prípojných vozidiel a mimoriadneho
užívania verejných priestranstiev pre dopravné prostriedky, ako aj v záujme zlepšovania životného
prostredia upravuje mestské zastupiteľstvo pre občanov i návštevníkov mesta, majiteľov dopravných
prostriedkov parkovanie a státie vozidiel v meste.

§1

§1
Vymedzenie priestranstiev na parkovanie motorových vozidiel
1.) Na parkovanie motorových a prípojných vozidiel slúžia tieto druhy odstavných a parkovacích
plôch:
a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou (platené), t.j. v priebehu organizovanej
prevádzky sú parkoviská s poplatkom, mimo organizovanej prevádzky sú voľné a
bezplatné,
b) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky (neplatené),
c) verejné parkoviská s obmedzeným časom parkovania (vyhradené parkoviská právnických
a fyzických osôb),
d) neverejné parkoviská, budované na vlastnom pozemku (vyhradené parkoviská právnických
osôb),
e) parkovacie pruhy a pásy pozdĺž komunikácií,
f) ostatné komunikácie, vrátane ich súčastí, ktoré nie sú označené dopravnou značkou č.B26
a B29, zákaz zastavenia a státia a na miestach, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať
prekážku cestnej premávky v zmysle vyhlášky o pravidlách cestnej premávky, a kde
neobmedzia činnosť vozidiel zabezpečujúcich služby obyvateľstvu.
2.) Za prevádzku na parkovisku, za údržbu, čistenie a poriadok a jeho plné využívanie, vrátane
údržby zvislého a vodorovného značenia zodpovedá právnická a fyzická osoba, ktorá bola
poverená úlohami na plnenie, ktorým parkovisko prevažne slúži.
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§2

§2
Prevádzkovanie parkovísk
1.) Prevádzka na parkoviskách s organizovanou prevádzkou je upravená prevádzkovým
poriadkom.
2.) Prevádzkový poriadok musí byť na parkovisku zverejnený na viditeľnom mieste a musí
obsahovať:
a) názov prevádzkovateľa
b) vymedzenie času organizovanej prevádzky parkoviska
c) poplatky za parkovanie
3.) Maximálne ceny stanovuje mesto Moldava nad Bodvou po odsúhlasení Okresným úradom
Košice-okolie.

§3

§3
Vyhradené parkovacie miesta
1.) Zriaďovanie vyhradených parkovacích miest na odstavných parkovacích plochách s výnimkou
neverejných parkovísk povoľuje mesto na základe stanoviska Okresného veliteľstva
Policajného zboru SR odbor dopravy. Povolenie musí byť v súlade s plánom organizácie
dopravy mesta.
2.) Parkovacie miesta a manipulačné plochy je možné vyhradiť na základe odôvodnenej písomnej
žiadosti len pre:
a) právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Moldava nad Bodvou,
b) telesne postihnutých občanov /ZŤP/, ktorí využívajú osobitné označenie vozidiel
(značkou 02 alebo 01 - prepravujúce osoby ťažko postihnuté na zdraví alebo osoby ťažko
pohybovo postihnuté),
c) vozidlá taxislužby.
3.) Parkovacie miesta výhradne pre osobné vozidlá je možné vyhradiť pre právnické a fyzické
osoby len na pracovný čas, najdlhšie však v čase od 5.30 hod. do 22.00 hod. Vyhradenie sa
nevzťahuje na dni pracovného pokoja. Tieto plochy je možné používať aj pre zásobovanie
prevádzkových jednotiek nákladnými vozidlami na dobu nevyhnutne potrebnú na nakladanie a
vykladanie tovaru. Tieto parkovacie miesta nie je možné vyhradiť na medziblokových
priestranstvách a na parkoviskách pred hromadnými obytnými blokmi.
4.) Parkovacie miesta pre prevádzkovateľov uvedených v ods. 2 písm. b) a c) tohoto paragrafu je
možné vyhradiť po udelení súhlasu mesta Moldava nad Bodvou na časovo neobmedzenú dobu.
5.) Na vyhradených parkovacích miestach, odstavných a parkovacích plochách je povolené
parkovanie výlučne len tým vodičom (prevádzkovateľom) motorových vozidiel, ktorí sú
držiteľmi parkovacieho preukazu.
6.) Na park. miestach verejných parkovísk s organizovanou prevádzkou a vyhradených
parkovacích miestach verejných parkovísk s obmedzenou dobou je možné parkovať s
preukazom vydaným mestom Moldava nad Bodvou.
7.) Za čistotu a poriadok na vyhradených parkoviskách zodpovedá prevádzkovateľ príslušného
parkoviska.
8.) Parkovanie nákladnej dopravy a vozidiel verejnej hromadnej dopravy je povolené len na
vyhradených parkoviskách. Zákaz státia nákladných vozidiel, autobusov, traktorov, prívesov a
návesov na území mesta Moldava nad Bodvou je v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod.
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§4

§4
Poplatky za vyhradené parkovacie miesta
1.) Poplatky za vyhradené parkovacie miesta sa riadia podľa všeobecne záväzného nariadenia číslo
7/1996 o miestnych poplatkoch v meste Moldave n/B, článok II. odstavec 6. písm. g a h.
2.) Poplatky za vyhradené parkovacie miesta sa nevzťahujú na sanitné vozidlá, vozidlá telesne
postihnutých občanov /ZŤP/, autobusy MHD, vozidlá polície, požiarnej ochrany a vozidlá
mesta.

§5

§5
Zákazy
1.) Na chodníkoch a námestiach, ktoré nie sú určené na parkovanie alebo označené príslušnou
značkou je zakázané stáť všetkým druhom motorových a prípojných vozidiel.
2.) Zakazuje sa stáť motorovým a prípojným vozidlám na plochách cestnej (komunikačnej) a
sídliskovej (ochrannej) zelene.
3.) Zakazuje sa motorovým a prípojným vozidlám stáť na samostatných príjazdoch k priestorom
vyhradeným pre odpadové nádoby, kontajnery a hydranty, pri vjazde do dvora občanov alebo
vjazde do ostatných objektov.

§6

§6
Odťahovanie
1.) Prekážkou cestnej premávky môžu byť nepojazdné vozidlá, vozidlo opustené alebo odstavené
najmä na miestach, kde je to zakázané dopravnou značkou. Pod pojmom prekážka cestnej
premávky sa tiež rozumie vozidlo:
a) ponechané na parkovisku s obmedzenou dobou parkovania,
b) ponechané na parkovisku s organizovanou prevádzkou,
c) odstavené na vyhradenom parkovacom priestore bez platného parkovacieho preukazu,
d) ponechané na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách v súlade
s platnými predpismi, ale ak si to vyžaduje verejný záujem, odtiahne sa vozidlo na
najbližšie miesto, kde nemôže tvoriť prekážku.
2.) Ak vozidlo, ktoré bolo označené za prekážku v cestnej premávke neodstráni sám vodič,
prípadne prevádzkovateľ, bude odtiahnuté na jeho náklady odťahovou službou a umiestni ho na
odstavnom mieste, vyhradenom pre tento účel. Motorové vozidlo, ktoré bolo odstránené ako
prekážka cestnej premávky bude vydané majiteľovi alebo inej oprávnenej osobe, ktorá
preukáže svoju totožnosť, prípadne splnomocnenie a zaplatí stanovený poplatok za poskytnuté
služby.
3.) Poplatok za odtiahnutie osobného motorového vozidla sa stanovuje vo výške 500.-Sk a
poplatok za umiestnenie na odstavnom mieste sa stanovuje vo výške 100.- Sk/deň a vozidlo.
4.) Vozidlo môže byť odtiahnuté aj vtedy, ak poruší § 5, ods.1 tohto VZN ( § 40, ods.4 zákona
č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.)
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5.) Ak sa prevádzkovateľ dostaví k vozidlu, ktoré tvorí prekážku v cestnej premávke:
a) keď ešte nebolo naložené na odťahovacie vozidlo a odťahové práce ešte neboli započaté,
vydá sa vozidlo prevádzkovateľovi po zaplatení nákladov spojených s jazdou
odťahovacieho vozidla účtovaného zo stanovišťa vozidla k miestu prekážky a späť.
b) keď už bolo naložené na odťahované vozidlo alebo sa odťahové práce započali, dopraví
sa vozidlo na najbližšie miesto, kde nebude tvoriť prekážku a tam sa vydá
prevádzkovateľovi, ktorý musí preukázať svoju totožnosť a zaplatiť náklady s tým
súvisiace.
6.) Odťahovanie vozidiel sa riadi Smernicou pre odťah, uskladnenie a vydávanie vozidiel na
území mesta Moldava nad Bodvou.
7.) 7. Zodpovednosť za škody spôsobené pri odťahovaní vozidla, prípadne jeho strážení sa riadi
všeobecnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

§7

§7
Automobilové vraky
1.) Na pozemných komunikáciách a cestných verejných priestranstvách je zakázané umiestňovať,
ponechávať vraky vozidiel.
2.) Za vraky sa podľa tohoto nariadenia považujú všetky motorové vozidlá ponechané na cestách
alebo verejných priestranstvách dlhodobo alebo trvalo neudržiavané, alebo neschopné
prevádzky a svojim vzhľadom a stavom zhoršujúce životné prostredie.
3.) Vyhľadávanie a nahlasovanie vrakov zabezpečujú:
a) mestská polícia
b) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy
c) ostatní občania mesta
4.) O spôsobe odstránenia vrakov rozhoduje mesto Moldava nad Bodvou.
5.) Prevádzateľ motorového vozidla je povinný vrak odstrániť do 15 dní od písomného
upozornenia. Ak prevádzateľ nesplní stanovenú povinnosť v určenej lehote, predpíše mu mesto
Moldava nad Bodvou poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa platného nariadenia o
miestnych poplatkoch, počnúc dňom zistenia až do doby odstránenia. Náklady spojené s
odstránením, umiestnením a likvidáciou vraku u zistených osôb budú účtované majiteľovi
vraku. Vraky, ktorých prevádzkovateľov nebolo možné zistiť, budú na základe rozhodnutia
mesta Moldava nad Bodvou odstránené v zmysle príslušných ustanovení občianskeho
zákonníka o čom bude vydaná verejná vyhláška.

§8

§8
Plechové a provizórne garáže
1.) Umiestňovanie akýchkoľvek garáži na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách
sa zakazuje s výnimkou existujúcich plechových garáži a provizórnych garáži, umiestnenie
ktorých sa povoľuje do roku 2000.
2.) Majiteľ plechovej a provizórnej garáže je povinný:
a) zaplatiť bez vyzvania paušálny ročný poplatok naraz za celý kalendárny rok, ktorý je
splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka
b) udržiavať garáž a jej okolie v riadnom stave so zreteľom na životné prostredie a
účastníkov cestnej premávky
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c) priebežne odstraňovať nečistoty spôsobené prevádzkou alebo údržbou vozidla na vlastné
náklady
d) v prípade havárie alebo porúch na podzemných vedeniach nachádzajúcich sa vo
vymedzenom priestore plechovej a provizórnej garáže, umožniť bez prieťahov správcom
týchto vedení odstránenie závad
e) nahlásiť akúkoľvek zmenu týkajúcu sa povolenia (zmena bydliska a pod.)
f) nahlásiť zrušenie užívania priestoru plechovej a provizórnej garáže
3.) Právo na užívanie priestoru plechovej a provizórnej garáže sa môže zrušiť z nasledujúcich
dôvodov:
a) na vlastnú žiadosť majiteľa
b) ak si majiteľ neplní povinnosti stanovené nariadením mesta a ak nezaplatí poplatok včas
alebo v plnej výške
c) v prípade verejného záujmu
d) ak je ohrozená bezpečnosť majetku užívateľov verejného priestranstva, alebo
opodstatnený dôvod vzniku poškodenia
e) dňom 1.1.2000.

§9

§9
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia
1.) Každý občan mesta môže upozorniť a oznámiť porušenie tohto všeobecne záväzného
nariadenia mestskej polícii alebo mestu Moldava nad Bodvou.
2.) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány
mestského zastupiteľstva, mestskej a dopravnej polície.
3.) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom v
zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4.) Za porušenie povinnosti stanovených týmto nariadením môžu členovia mestskej polície
ukladať blokovú pokutu do výšky 500.- Sk, závažnejšie prípady, ktoré nie je možné alebo
účelné riešiť v blokovom konaní, dávajú podnet na prejednanie v priestupkovom konaní na
príslušný orgán štátnej správy.
5.) Právnickej osobe, ktorá poruší povinnosti ustanovené týmto nariadením môže primátor uložiť
pokutu do výšky 100 000.- Sk.

§ 10

§ 10
Záverečné ustanovenie
1.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Moldave n/B.
2.) Na tomto VZN sa uznieslo MZ v Moldave nad Bodvou, dňa 19.12.1996
3.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.1.1997.
V Moldave n/B, dňa 11.12.1996
Ing.Štefan Zachariáš
primátor mesta
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Mesto Moldava nad Bodvou
DODATOK Č.:1
k VZN č. 19
o statickej doprave

v paragrafe 6 sa vypúšťa ods. 2
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3 - vkladá sa nový odsek 4, ktorý znie:
„Vozidlo môže byt odtiahnuté aj vtedy, ak poruší paragraf 5 ods. 1 tohto VZN (§40,ods.4
zákona č.315/1996 Z.z. zákona o premávke na pozemných komunikáciách.)“
odsek 5 ostáva nezmenený
vkladá sa nový odsek 6, ktorý znie:
Odťahovanie vozidiel sa riadi Smernicou pre odťah, uskladnenie a vydávanie odtiahnutých
vozidiel z územia mesta Moldava nad Bodvou.
doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7

Dodatok tohto VZN schválilo MZ v Moldave nad Bodvou dňa 10. 3. 1998 a účinnosť
nadobúda 26.3.1998.

V Moldave nad Bodvou, dňa 3.3.1998
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D o d a t o k č. 2
k VZN č. 3/1996 o statickej doprave na území mesta Moldava n/B

ktorým sa mení a doplňa VZN č. 3/1996
Názov § 10 znie : Prechodné a záverečné ustanovenie

Paragraf 10 sa doplňa o odsek 4
4. Sankcia podľa § 9 odsek 4 sa v období od 1.1.2000 – 30.6.2000 neuplatní u majiteľov
plechových a provizórnych garáži.

VZN nadobúda účinnosť 26.11.1999
V Moldave nad Bodvou, 11. novembra 1999

Ing. Štefan Zachariaš
primátor mesta
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
Smernica pre odťah, uskladnenie a vydávanie odtiahnutých
vozidiel z územia mesta Moldava nad Bodvou

K VZN číslo : 19
Čl.: 1

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.)

Smernice upravujú postup pri vydávaní rozhodnutí o odťahu vozidiel z ulíc a verejných
priestranstiev, manipuláciu s odťahovanými vozidlami, ich uskladnenie a vrátenie oprávnenej
osobe.

2.)

Smernice sú záväzné pre všetky subjekty vykonávajúce odťah motorových vozidiel na
území mesta Moldava nad Bodvou na základe zmluvy s mestom Moldava nad Bodvou.

Čl.: 2

Článok 2
Výklad pojmov

Pre účely týchto smerníc pod vymedzenými pojmami rozumieme:
1.)

Cesta pre motorové vozidlá - cesta označená príslušnou opravnou značkou.

2.)

Držiteľ vozidla - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je napísaná v dokladoch vozidla.

3.)
4.)

Chodník - komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým chodcom, ktorá je
spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.
Motorové vozidlo - nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom.

5.)

Odstránenie vozidla - premiestnenie vozidla z miesta, kde ohrozuje bezpečnosť alebo
plynulosť cestnej premávky, alebo prekáža vo využívaní vyhradeného parkovacieho miesta
odťahom, prevozom alebo iným spôsobom, ktorý nepoškodzuje odstraňované vozidlo na
miesto, kde je zabezpečená jeho ochrana a je umožnené jeho vybratie oprávnenou osobou.

6.)

Prekážka cestnej premávky - motorové vozidlá ohrozujúce bezpečnosť alebo plynulosť
cestnej premávky ponechané na ceste alebo chodníku.

7.)

Prekážka vo využívaní vyhradeného parkovacieho miesta motorové vozidlo, ktoré
neoprávnene zastaví alebo stojí na vyhradenom parkovisku dlhšie ako 3 minúty, pričom
obmedzuje vodičov vozidiel, pre ktoré je parkovisko vyhradené.

8.)

Prípojné vozidlo - každé vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu.

9.)

Realizátor odstránenia vozidla - je osoba náležite poučená o vykonaní spôsobu
odstránenia vozidiel majúca predpísanú skúšku z viazania a dvíhania bremien a vybavená
poverením pre odstraňovanie vozidiel.

10.)

Vodič - osoba, ktorá vedie motorové vozidlo a môže túto skutočnosť preukázať
hodnoverným spôsobom.
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Čl.: 3

Článok 3
Príkaz na odstránenie a dôvody odstránenia vozidla

1.)

Príkaz na odstránenie vozidla, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka môže dať:
a)
správca cesty,
b)
Mestská polícia v Moldave nad Bodvou na základe zmocnenia správcom cesty,
c)
príslušník Policajného zboru SR z nasledujúcich dôvodov
A) Vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky a povinná osoba ju bezodkladne
neodstránila.
B) Vozidlo netvorí prekážku cestnej premávky ale je .
BA) ponechané na mieste, kde je pre také vozidlo zastavenie alebo státie
zakázané.
BB) 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.
C) Vozidlo prekáža vo využívaní vyhradeného parkovacieho miesta.

2.)

Príkaz na odstránenie vozidla môže byt písomný alebo ústny vydaný vždy osobe, ktorá
vykoná odstránenie vozidla. Príkaz obsahuje pokyn na odstránenie konkrétneho vozidla a
presné označenie orgánu, ktorý príkaz vydal. Ústne vydaný príkaz sa vyznačí v zázname o
odstránení vozidla, ktorý vyplní osoba vykonávajúca odstránenie vozidla.

3.)

Príkaz na odstránenie vozidla sa vydáva na mieste s konkrétnym označením vozidla.
Orgán, ktorý vydá príkaz na odstránenie vozidla zotrvá na mieste do doby naloženia vozidla a
odstránenia protiprávneho stavu.

4.)

Dôvody vedúce k vydaniu príkazu na odstránenie vozidla napĺňajú skutkovú podstatu
priestupku a preto ukladám.
a)
Každý vydaný príkaz na odstránenie vozidla musí byt riešený aj v oblasti
priestupkového konania.
b)
Za vyriešenie priestupku nesie zodpovednosť ten, kto vydal príkaz na odstránenie
vozidla.
c)
Veci riešené dohováraním a blokovým konaním sa vyznačuje pri evidencii v
operačnom denníku a to pri konkrétnom EČV.
d)
Ak vec nebola vyriešená dohováraním alebo v blokovom konaní, spracuje ten, kto
vydal príkaz na odstránenie záznam, na základe ktorého sa založí objasňovací spis.
e)
Neukončenie zisteného priestupku, pre ktorý bol daný príkaz na odstránenie vozidla
je porušením pracovnej disciplíny.

Čl.: 4

Článok 4
Realizácia odstránenia vozidiel

1.)

Vozidlá na území mesta Moldava nad Bodvou môžu odstraňovať len subjekty oprávnené
na takúto činnosť na základe požiadania orgánov oprávnených vydať príkaz na odstránenie
vozidla.

2.)

V záujme dosiahnutia vyššej právnej istoty subjekt oprávnený vydať príkaz na odstránenie
vozidla, uzatvorí zmluvu o dielo s právnickými alebo fyzickými osobami realizujúcimi
odstránenie vozidiel.
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3.)

Zmluvne sa upraví najmä spôsob odstránenia vozidla, miesto jeho uskladnenia, spôsob
jeho výdaja oprávnenej osobe.

4.) Pri zistení dôvodu na odstránenie vozidla, vyzve orgán oprávnený rozhodnúť o odstránení
vozidla realizátora odstránenia vozidla, aby sa dostavil na miesto odstránenia vozidla, kde čaká
na jeho príchod. Výzva sa realizuje spôsobom určeným v zmluve o diele. Za dodržanie
zákonom stanovených podmienok pre odstránenie vozidla zodpovedá orgán, ktorý vydal
rozhodnutie o odstránení vozidla.
5.) Po príchode vozidla realizátora odstránenia vozidla, orgán oprávnený vydať príkaz, označí
vozidlo, ktoré má byt odstránené a vydá príkaz na jeho odstránenie. Príkaz sa vydáva ústne a
písomne. Písomne buď vydaním samostatného rozhodnutia alebo poznačením do záznamu o
odstránení vozidla.
6.) Realizátor odstránenia vozidla pred začatím činnosti vyplní „Záznam o odstránení vozidla“ a
vykoná dokumentáciu stavu odstraňovaného vozidla.
7.) Realizátor odstránenia vozidla vykoná odstránenie vozidla na vlastné náklady spôsobom
nepoškodzujúcim odstraňované vozidlo.
Za škody spôsobené pri manipulácii s vozidlom zodpovedá realizátor odstránenia vozidla.
8.) O odstránení vozidla je bez zbytočného meškania vyrozumené Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru.
9.) Odstránené vozidlo sa uskladní v priestore na tento účel určenom.

Čl.: 5

Článok 5
Umiestnenie a uskladnenie odstráneného vozidla

1.)

Realizátor odstránenia vozidla na vlastné náklady zabezpečí zriadenie miesta pre
umiestnenie a uskladnenie odstráneného vozidla.

2.)

Miesto musí byt zabezpečené proti neoprávnenému vstupu cudzích osôb, osvetlené a
strážené. Odstavená plocha nesmie spôsobovať poškodenie vozidiel.

3.)

Vozidlá musia byt uskladnené tak, aby s nimi po umiestnení nebola nutná ďalšia
manipulácia a nedošlo k ich poškodeniu z iných dôvodov.

4.)

Vlastníci odstránených vozidiel si vozidlá vyberajú až po vybavení administratívnych
náležitostí za doprovodu zamestnancov realizátora odťahu.

5.)

Ak je vozidlo uskladnené dlhšie ako 30 dní, vyrozumie realizátor odstránenia vozidla jeho
majiteľa o mieste uskladnenia vozidla a možnosti jeho výberu.

Čl.: 6

Článok 6
Vydávanie vozidiel a poplatková povinnosť

1.)

Realizátor odstránenia vozidla zabezpečí na mieste uloženia a uskladnenia vozidiel službu
pre vydávanie vozidiel tak, aby si oprávnená osoba mohla prevziať svoje vozidlo v
ktoromkoľvek čase.

2.)

Pred vydaním vozidla je osoba povinná preukázať svoju totožnosť a vzťah k vozidlu.
Vzťah k vozidlu sa preukazuje dokladmi od vozidla a kľúčmi od vozidla, ktoré umožňujú jeho
otvorenie.

3.)

Služba pre vydávanie vozidiel oboznámi oprávnenú osobu o dôvodoch odstránenia
vozidla a stanoví cenu za odstránenie a skladovanie podľa stanoveného cenníka.
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4.)

Po zaplatení sumy za odstránenie vozidla a jeho skladovanie odprevadí oprávnenú osobu
k odstránenému vozidlu a umožní jej prehliadku vozidla.

5.)

Pri zistení poškodenia vozidla, ktoré podľa oprávnenej osoby malo byť spôsobené pri
odstránení vozidla, uvedie poškodenie do protokolu o prevzatí vozidla. Protokol podpisuje
služba pre vydávanie vozidiel a oprávnená osoba.

6.)

Ak na vozidle neboli zistené žiadne závady, vyznačí sa táto skutočnosť v protokole o
prevzatí vozidla a protokol podpíše služba pre vydávanie vozidiel a oprávnená osoba.

7.)

Ak oprávnená osoba pre vybratie vozidla je ochotná zaplatiť poplatok za odstránenie a
skladovanie vozidla, ale nemá dostatok finančných prostriedkov, vydá sa jej šek s určenou
čiastkou a poučí sa o spôsobe zaplatenia dlžnej sumy.

8.)

Vydanie vozidla nemôže byť podmienené zaplatením služby odstránenia a skladovania
tak, aby došlo k neoprávnenému zadržiavaniu cudzieho majetku, ktorého hodnota je v zrejmom
nepomere k dlžnej sume.

9.)

Spory týkajúce sa poškodenia vozidla, uplatnenia finančných nárokov z iného titulu sa
riešia dohodou strán alebo v občiansko-právnom konaní pred súdom.

10.)

Ak sa oprávnená osoba dostaví pri nakladaní vozidla, je osoba realizujúca odťah povinná
vozidlo vydať, pričom účtuje podľa sadzobníka čiastku určenú na naloženie a zloženie vozidla.

Čl.: 7

Článok 7
Oznamovacia a evidenčná povinnosť

1.) V súvislosti s odstránením vozidla vedie orgán oprávnený vydať rozhodnutie o odstránení
vozidla tieto evidencie .
a) evidencia príkazov na odstránenie vozidla.
b) priebežné vyznačovanie vydania príkazu na odstránenie vozidla v operačnom denníku.
2.) Evidencia musí obsahovať údaje o mieste a čase, dôvodu odstránenia a údaje o osobe, ktorá
príkaz vydala. Pokiaľ požiadavku k odstráneniu vozidla vzniesla iná osoba aj údaje k tejto
osobe.
3.) Realizátor odstránenia vozidla vedie tieto evidencie:
a) evidencia záznamov o odstránení vozidla,
b) evidencia protokolov o prevzatí vozidla,
c) evidencia vozidiel prijatých na skladovanie,
d) evidencia príkazov na odstránenie vozidla,
e) evidencia škôd spôsobených pri odstraňovaní vozidla,
f) evidencia dokumentácie stavu vozidla pred jeho odstránením.
4.) Obsah evidencií vedených realizátorom odstránenia vozidla si určí sám tak, aby bola v súlade
so všeobecne platnou právnou úpravou.
5.) Evidencie poskytujú údaje potrebné na preukázanie oprávnenosti odstránenia vozidla,
objektívneho preukázania vzniku škody a manipulácie s odstráneným vozidlom, ako i
dokladovania, komu bolo vozidlo vydané.
6.) Oznamovacia povinnosť vzniká orgánu, ktorý o odstránení vozidla rozhodol a realizátorovi
odstránenia vozidla voči Okresnému riaditeľstvu PZ vo chvíli začatia nakladania vozidla na
odťahové vozidlo. Kto splní oznamovaciu povinnosť sa stanoví v zmluve o dielo.
7.) Oznámenie o odstránení vozidla sa vykoná telefonicky na tel. č. 158, kde sa uvedú tieto údaje:
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¾
¾
¾
¾
¾

čas, miesto a dôvod odstránenia vozidla,
kto vydal príkaz na odstránenie vozidla,
EČV a typ vozidla,
miesto, kde bude vozidlo uskladnené,
meno a priezvisko osoby, ktorá odstránenie vozidla vykonala.

8.) Nesplnenie oznamovacej povinnosti môže viesť k postihu za trestný čin krádeže, a preto jej
splnenie je obligatórnou náležitosťou odstránenia vozidla.

Čl.: 8
1.)

Článok 8
Cena odstránenia vozidla
Cenu odstránenia vozidla stanoví na základe cenovej kalkulácie realizátor odťahu. Do
cenovej kalkulácie sa započítavajú všetky priame náklady, ako náklady na prevádzku vozidla,
platy zamestnancov, nájom za odstavnú plochu, poistné a ďalšie náklady, ktoré je možné
dokladovať.

Čl.: 9
1.)

Článok 9
Zmluvné vzťahy
Právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie odťahu vozidiel môže požiadať
orgán oprávnený na vydanie rozhodnutia o odstránení vozidla o uzatvorenie zmluvy o dielo.

2.) Orgán oprávnený na vydanie rozhodnutia o odstránení vozidla sa presvedčí o oprávnenosti osoby
vykonávať takúto činnosť, jej technickom vybavení a odbornej spôsobilosti, ako aj splnení
ďalších požiadaviek poskytujúcich záruku spoľahlivosti. Na základe previerky sa rozhodne o
vzniku vzťahu.
3.) Orgán oprávnený rozhodovať o odstránení vozidla je oprávnený aj v priebehu zmluvného vzťahu
vykonať previerku dodržiavania stanovených zásad a na základe zistených skutočností zmluvu
vypovedať.
V Moldave nad Bodvou, dňa 3.3.1998
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Mestský podnik bytového hospodárstva
Bartalošova ul. č. 16,
Moldava nad Bodvou,

Odťahová služba Moldava nad Bodvou
Cenník odťahovej služby:
1. Odťah jedného vozidla v Moldave nad Bodvou do areálu MsBH Moldava nad Bodvou
500,- Sk vrátane DPH
2. Začatie úkonu odťahu jedného vozidla v meste Moldava nad Bodvou
300,- Sk vrátane DPH
3. Poplatok za parkovanie odtiahnutého vozidla v areáli Mestského podniku služieb
100,- Sk/deň vrátane DPH
Poznámka .
¾ začatie úkonu odťahu - začatá manipulácia upínania a následného nakladania
¾ poplatok za parkovanie sa určuje po 2 hodinách od času odťahu
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Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
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