Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 24 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

DOPRAVCA:
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo: Mikušovská cesta 17, Lučenec 984 01
IČO: 36054259
DIČ: 2020082493
IČ DPH: SK2020082493
Zast.: Ing. Vojtech Kupka, predseda predstavenstva, výkonný
riaditeľ
Miloš Kelemen, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK05 0900 0000 0003 4143 4675
Kontaktná osoba: Miroslav Matúška, vedúci dopravy
Telefón: 0903 292 821
e-mail: matuska@sadlc.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica
oddiel: Sa, vložka č.: 699/S
(ďalej ako „Dopravca“)
a

OBJEDNÁVATELIA:
1

.

2.

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Sídlo:
37 828 100
IČO:
2021627333
DIČ:
Ing. Ján Lunter
Zast.:
Bank. spojenie:
Štátna pokladnica
SK92 8180 0000 0070 0038 9679
Číslo účtu:
Tomáš Mišovič, MBA
Kontaktná osoba:
Telefón:
048/4325513
tomas.misovic@bbsk.sk
e-mail:
(ďalej ako „Objednávateľ 1“)
Mesto Lučenec
Sídlo:

Ulica novohradská 1
984 01 Lučenec
00316181
IČO:
2021237152
DIČ:
PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Zast.:
PRIMÁ BANKA Slovensko, a.s. pob.
Bank. spojenie:
Lučenec
Číslo účtu:
SK41 5600 0000 0060 0700 4001
Kontaktná osoba:
Ing. Róbert Ladoš
Telefón:
047/4307210
e-mail:
robert.lados@lucenec.sk
(ďalej ako „Objednávateľ 2“)
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3.

Mesto Fiľakovo
Sídlo:

Radničná 25
986 01 Fiľakovo
00316075
IČO:
DIČ:
2021115052
Zast.:
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
OTP Banka Slovensko a.s., pob. Fiľakovo
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
SK95 5200 0000 000 00817 4961
Kontaktná osoba:
Mgr. Attila Agócs, PHD.
Telefón:
047/43 81 001
e-mail:
primator@filako vo.sk
(ďalej ako „Objednávateľ 3“)

4.

Turistický Novohrad a Podpoľanie
Sídlo:
Dr. Herza 2 4 0 /1 ,9 8 4 01 Lučenec
Oblastná organizácia cestovného ruchu
zapísaná registri organizácií cestovného ruchu
ICO:
42199425
DIČ:
8121483316
Zast.:
PhDr. Alexandra Pivková, predseda
predstavenstva
Bank. spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s
Číslo účtu:
SK52 0200 0000 0029 9413 5356
Kontaktná osoba:
PhDr. Alexandra Pivková, predseda
predstavenstva
Telefón:
Mgr. Tímea Kovács
e-mail:
director.tour.novohrad@gmail.com
(ďalej ako „Objednávateľ 4“ a spolu s Objednávateľom 1,
Objednávateľom 2 a Objednávateľom 3 len ako „Objednávatelia“)
(Objednávatelia spolu s Dopravcom ďalej ako „Zmluvné strany“)

Článok 1
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dopravcu pre Objednávateľov zabezpečiť prepravu osôb skupiny cestujúcich - lyžiarov za Zmluvnými stranami v tejto Zmluve dohodnuté cestovné (ďalej
len „Výkony“), na dohodnutých trasách, dohodnutých zastávkach a v intervaloch podľa
Cestovného poriadku (Príloha č. 1 Zmluvy), autobusmi Dopravcu, za odplatu určenú podľa tejto
Zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, ako osobitnú pravidelnú dopravu podľa
§ 24 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „zákon č. 56/2012
Z. z.“).
2. Objednávatelia si spoločne a dohodnutým dielom objednávajú u Dopravcu Výkony podľa tejto
Zmluvy a zaväzujú sa uhradiť Dopravcovi odplatu podľa tejto Zmluvy v podieloch uvedených v
článku 2 ods. 4, 5, 6 a 7 tejto Zmluvy na základe Dopravcom vystavených faktúr.
3. Osobitná pravidelná doprava bude vykonávaná pravidelne v časoch, trasách a zastávkach podľa
Cestovného poriadku, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy, v období od 5.1.2019 do 9.3.2019 len
počas soboty na trase Fiľakovo - Lučenec - Lovinobaňa - Hriňová - Látky - Prašivá - Kokava
Línia a späť (predpokladaný výkon 174 km/deň) - (Príloha č. 1 Zm luvy).
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Článok 2
Výška odplaty
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odplaty Dopravcu za Výkony podľa tejto Zmluvy (ďalej
len „Odplata“) sa vypočíta nasledovne:
Náklady = (Počet ubehnutých kilometrov x sadzba 1,36€ bez DPH)
Výnosy = Tržby od cestujúcich bez DPH + Príjmy z reklamy bez DPH
Odplata uhrádzaná Objednávateľmi = Náklady - Výnosy
2. Maximálna výška Odplaty podľa bodu 1. tohto článku predstavuje sumu vo výške 2366,40€
bez DPH. Dopravca sa zaväzuje vykonať Výkony podľa tejto Zmluvy len do výšky Odplaty
podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Dopravca je povinný
oboznámiť Objednávateľov o predpokladanom dosiahnutí vyššie uvedenej sumy v dostatočnom
časovom predstihu, inak je zodpovedný za náklady, prípadne škodu, ktoré mu tým vznikli.
3. Odplatu vypočítanú podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa zaväzujú Objednávatelia zaplatiť
Dopravcovi, v podieloch, v lehote a spôsobom uvedeným v odseku 4, 5, 6 a 7 tohto článku
Zmluvy.
4. Objednávateľ 1 sa zaväzuje zaplatiť Dopravcovi 25% celkovej sumy Odplaty vypočítanej
podľa ods. 1 tohto článku, a to na základe faktúry, ktorú Dopravca vystaví a ktorú doručí
Objednávateľovi 1 po skončení zabezpečenia Výkonov podľa tejto Zmluvy, najskôr dňa
13.03.2019. Faktúra musí obsahovať minimálne obsahové náležitosti faktúry podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom a účinnom znení a
jej prílohou musí byť vyúčtovanie celkových nákladov za Výkony podľa tejto Zmluvy, vrátane
počtu ubehnutých kilometrov a počtu prepravovaných osôb za účtované obdobie. V prípade, ak
faktúra a/alebo jej príloha nebude spĺňať náležitosti podľa predchádzajúcej vety, je
Objednávateľ 1 oprávnený túto faktúru Dopravcovi vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie.
V tomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, a to až do doručenia opravenej a/alebo
úplnej faktúry Objednávateľovi 1.
5. Objednávateľ 2 sa zaväzuje zaplatiť Dopravcovi 25% celkovej sumy Odplaty vypočítanej
podľa ods. 1 tohto článku, a to na základe faktúry, ktorú Dopravca vystaví a ktorú doručí
Objednávateľovi 2 po skončení zabezpečenia Výkonov podľa tejto Zmluvy, najskôr dňa
11.03.2019. Faktúra musí obsahovať minimálne obsahové náležitosti faktúry podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom a účinnom znení
a jej prílohou musí byť vyúčtovanie celkových nákladov za Výkony podľa tejto Zmluvy,
vrátane počtu ubehnutých kilometrov a počtu prepravovaných osôb za účtované obdobie.
V prípade, ak faktúra a/alebo jej príloha nebude spĺňať náležitosti podľa predchádzajúcej vety,
je Objednávateľ 2 oprávnený túto faktúru Dopravcovi vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie.
V tomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, a to až do doručenia opravenej a/alebo
úplnej faktúry Objednávateľovi 2.
6. Objednávateľ 3 sa zaväzuje zaplatiť Dopravcovi 25% celkovej sumy Odplaty vypočítanej
podľa ods. 1 tohto článku, a to na základe faktúry, ktorú Dopravca vystaví a ktorú doručí
Objednávateľovi 3 po skončení zabezpečenia Výkonov podľa tejto Zmluvy, najskôr dňa
11.03.2019. Faktúra musí obsahovať minimálne obsahové náležitosti faktúry podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom a účinnom znení a
jej prílohou musí byť vyúčtovanie celkových nákladov za Výkony podľa tejto Zmluvy, vrátane
počtu ubehnutých kilometrov a počtu prepravovaných osôb za účtované obdobie. V prípade, ak
faktúra a/alebo jej príloha nebude spĺňať náležitosti podľa predchádzajúcej vety, je
Objednávateľ 3 oprávnený túto faktúru Dopravcovi vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie.
V tomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, a to až do doručenia opravenej a/alebo
úplnej faktúry Objednávateľovi 3.
7. Objednávateľ 4 sa zaväzuje zaplatiť Dopravcovi 25% celkovej sumy Odplaty vypočítanej
podľa ods. 1 tohto článku, a to na základe faktúry, ktorú Dopravca vystaví a ktorú doručí
Objednávateľovi 3 po skončení zabezpečenia Výkonov podľa tejto Zmluvy, najskôr dňa
11.03.2019. Faktúra musí obsahovať minimálne obsahové náležitosti faktúry podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom a účinnom znení
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a jej prílohou musí byt’ vyúčtovanie celkových nákladov za Výkony podľa tejto Zmluvy,
vrátane počtu ubehnutých kilometrov a počtu prepravovaných osôb za účtované obdobie.
V prípade, ak faktúra a/alebo jej príloha nebude spĺňať náležitosti podľa predchádzajúcej vety,
je Objednávateľ 4 oprávnený túto faktúru Dopravcovi vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie.
V tomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, a to až do doručenia opravenej a/alebo
úplnej faktúry Objednávateľovi 4
8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry podľa ods. 4, 5, 6 a 7 tohto článku je 30 dní od
doručenia faktúry, u každého z Objednávateľov jednotlivo. Faktúra sa považuje za uhradenú
dňom, kedy sú finančné prostriedky odpísané z účtu konkrétneho Objednávateľa.
9. Každý z Objednávateľov sa zaväzuje uhradiť faktúru podľa ods. 4, 5, 6 a 7 tohto článku
bezhotovostným prevodom na účet Dopravcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
10. Objednávatelia berú na vedomie, že Dopravca je oprávnený, v prípade omeškania jednotlivého
Objednávateľa s úhradou splatného záväzku, požadovať od neho úroky z omeškania vo výške
0,01% za každý začatý deň omeškania.
11. Na linkách vykonávaných podľa tejto Zmluvy bude platiť osobitná tarifa vo výške 2,00
€/osoba/jazda vrátane DPH na trase Fiľakovo - Lučenec - Lovinobaňa - Hriňová - Látky Prašivá - Kokava Línia. Uvedené cestovné platí pre každú osobu na 1 spoj bez ohľadu na vek
podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.
12. Cestovné vo výške 2,00 € s DPH zahŕňa prepravu na 1 spoji na osobitnej pravidelnej linke
Fiľakovo - Lučenec - Lovinobaňa - Hriňová - Látky - Prašivá - Kokava Línia podľa tejto
Zmluvy (Príloha č. 1 Zmluvy), prepravu 1 ks malej príručnej batožiny (najmä ruksak, a pod.)
a prepravu 1 ks nadrozmernej príručnej batožiny (najmä lyže, snowboard, sánky).
13. Dopravca je povinný vydávať cestujúcim cestovné lístky v hodnotách podľa ods. 11 a 12 tohto
článku Zmluvy a získané tržby bez DPH odpočítať od nákladov vzniknutých za dané účtované
obdobie (odsek 1 tohto článku Zmluvy).
14. Do ubehnutých kilometrov sa započítavajú skutočne ubehnuté kilometre podľa Cestovného
poriadku (Príloha č. 1 Zmluvy).
Článok 3
Vymedzenie vzájomných práv a povinností
L Dopravca je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie prepravovaných
osôb, bezpečné uloženie príručnej batožiny a zabezpečovať Výkony podľa tejto Zmluvy
autobusom.
2. Dopravca je povinný nahradiť škodu vzniknutú Objednávateľom tým, že preprava nebola
vykonaná podľa Cestovného poriadku v Prílohe č. 1 Zmluvy.
3. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, zodpovedá za to Dopravca podľa
ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, podľa
ust. § 427 anasl. Občianskeho zákonníka. Zodpovednosť za škodu na príručnej batožine
prepravovanej spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) vrátane rozsahu
náhrady tejto škody, sa upravuje Prepravným poriadkom Dopravcu.
4. Dopravca včas prostredníctvom svojho webového sídla: zabezpečí informovanie verejnosti
o výkonoch podľa tejto Zmluvy, prípadne zmenách v týchto výkonoch bezplatne, podľa
pokynov a v súčinnosti s Objednávateľmi .
5. Dopravca je povinný bezplatne obnovovať poškodené alebo nečitateľné cestovné poriadky
uskutočňovať kontrolu dodržiavania tarify, prepravného poriadku a kontrolu nad dodržiavaním
povinností vodiča pri uskutočňovaní Výkonov, a to aj prostredníctvom tretích osôb na základe
písomnej zmluvy.
6. Objednávatelia môžu uskutočňovať kontrolu dodržiavania tarify, prepravného poriadku
a kontrolu nad dodržiavaním povinností vodiča pri uskutočňovaní Výkonov, a to aj
prostredníctvom tretích osôb na základe písomnej zmluvy.
7. Dopravca sa zaväzuje využiť finančné prostriedky, ktoré mu budú uhradené podľa tejto
Zmluvy, výhradne na úhradu Nákladov vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním Výkonov
podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Dopravca príslušnú finančnú čiastku,

4

ktorá nebola použitá v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, vráti pomerne na účet
Objednávateľov.
8. Dopravca zodpovedá za riadny technický stav a vybavenie autobusov. K povinnostiam
Dopravcu patrí aj zabezpečenie vnútornej a vonkajšej čistoty autobusov.
9. V prípade mimoriadnej situácie, najmä nehody autobusu, zaistí Dopravca na vlastné náklady
príslušné zodpovedajúce dopravno-prepravné opatrenia, (napr. náhradný autobus).
10. Dopravca sa zaväzuje označiť každý autobus svojim obchodným menom a označením cieľovej
zastávky vpredu a vzadu a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu /skibus/ a
vybavením v zmysle príslušných právnych predpisov, zabezpečiť pravidelné školenie vodičov
v zmysle príslušných právnych predpisov, konzultovať s Objednávateľmi
zaradenie
jednotlivých typov autobusov, zabezpečiť predaj cestovných lístkov v autobuse
prostredníctvom elektronickej pokladne určenej na výdaj cestovných lístkov a v prípade jej
nefunkčnosti náhradným spôsobom.
11. Dopravca je povinný pri zabezpečovaní záväzku podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky
príslušné právne a technické predpisy.
12. Dopravca je povinný strpieť umiestnenie erbu Banskobystrického samosprávneho kraja a
Mesta Lučenec, Mesta Fiľakovo a loga Turistický Novohrad a Podpoľanie prípadne aj ich
názov a príslušný text, na karosérii vozidiel určených na zabezpečenie Výkonov podľa tejto
Zmluvy v prípade, ak títo o to Dopravcu jednotlivo požiadajú a to na mieste a v rozmeroch
požadovaných zo strany Objednávateľov. Zhotovenie a umiestnenie erbu príp. názvu
zabezpečí na vlastné náklady Dopravca po dohode s Objednávateľmi.
13. Dopravca prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre zabezpečovanie Výkonov v zmysle tejto
Zmluvy podľa príslušných platných právnych predpisov.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Cestovný poriadok na trase
Fiľakovo - Lučenec - Lovinobaňa - Hriňová - Látky - Prašivá - Kokava Línia a Príloha č. 2 Tabuľka vyúčtovania (výkaz).
2. Objednávatelia sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak si Dopravca nesplní ktorúkoľvek
svoju povinnosť špecifikovanú v Zmluve a nápravu nevykoná ani v dodatočnej lehote, ktorú mu na
vykonanie nápravy poskytnú Objednávatelia a ktorá nesmie byť kratšia ako 5 kalendárnych dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávatelia využijú svoje právo a od Zmluvy
odstúpia, Zmluva sa zrušuje s právnymi účinkami ex nunc, teda dňom doručenia písomného
odstúpenia od zmluvy Dopravcovi. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti
Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých práv a povinností, ktoré podľa prejavenej vôle
Zmluvných strán majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné vzťahy a nároky bližšie neupravené v tejto Zmluve sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 56/2012 Z. z. a zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení a ustanoveniami iných súvisiacich právnych
predpisov.
4. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo
Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení Zmluvy doručené druhej
Zmluvnej strane.
5. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým
platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu
neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
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6. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej Zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve,
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany
sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane,
ktorá zásielku doručuje, a to aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že túto Zmluvu uzatvorili na
základe ich slobodnej a vážnej vôle, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú štatutárni zástupcovia Zmluvných strán.
8. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve sú platné výlučne formou písomných dodatkov k
tejto Zmluve, očíslovaných a odsúhlasených všetkými Zmluvnými stranami.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 5.1.2019 za
podmienky jej predchádzajúceho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom a účinnom znení.
10. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých každý účastník Zmluvy obdrží po
jednom vyhotovení.
ZA
V. .

Prejdfcedá (Jčlen) predstavenstva

JED N Á V ATEĽA 1:
' c.l dňa

Ing. Ján Lunter
Predseda

ZMDOPRAiVCU:
Člen predstavenstva

ZA OBJEDNÁVATEĽA 2:

PhDr. Alexandra Pivková
Primátorka

ZA OBJEDNÁVATEĽA 3:

Mgr. Attila Agócs PHD.
Primátor

ZA OBJEDNÁVATEĽA 4:
V J i S l / . . dňa . . . ! £ '

PhDr. Ali xandra Pivková
Predseda redstavenstva
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piati od 9. decembra 2018
do 31. marca 2019

Príloha č. 1 Cestovný poriadok

SKIBUS

Príloha č. 2 Tabuľka vyúčtovania (výkaz)

Mesačný výkaz..... 2019

Linka č.
Spoje č.
Sadzba/km
Rozsah km/mesiac
Tržba na spojoch linky za mesiac spolu bez
DPH
Príspevok BBSK
Príspevok Mesta Lučenec
Príspevok Mesta Fiľakovo
Príspevok OOCR Turistický Novohrad a
Podpoľanie
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