VZOR ZMLUVY

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI POSKYTOVANÍ PREPRAVNÝCH
SLUŽIEB

uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov.

Zmluvné strany:
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej len dodávateľ)
a
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

REGIÓN HOREHRONIE – oblastná organizácia
cestovného ruchu
Nám. gen. M.R. Štefánika 3, 977 01 Brezno
42 299 381
2023505330
Ing. Ľuboš Ďurinďák, predseda predstavenstva
Marian Alberty, podpredseda predstavenstva
(ďalej len objednávateľ)
Článok 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy medzi dodávateľom, ktorého hlavnou podnikateľskou činnosťou
je uskutočňovanie cestnej dopravy osôb a objednávateľom je stanovenie rámcových
podmienok, za ktorých bude vykonávať dodávateľ zmluvnú prepravu návštevníkov.
Jedná sa o zabezpečenie bezplatnej prepravy autobusom návštevníkov v regióne
Horehronie, Skibus aj pre bežkárov v termíne v termíne od 25.12.2021 do 31.12.2021,
od 1.1.2022 do 19.4.2022 podľa priloženého grafikonu a prípadnými zmenami
v závislosti od nariadení vlády SR o protiepidemiologických opatreniach súvislosti so
zamedzením šírenia vírusu Covid-19, a to pravidelne cez víkendy a v čase prázdnin
denne medzi zástavkami: Brezno - Mýto pod Ďumbierom – Jasná Chopok Juh
Krupová – Brezno, podľa aktuálneho grafikonu uverejneného na stránke
www.horehronie.sk, s dvomi autobusmi, s nízkopodlažným autobusom s minimálnou
kapacitou 55 osôb a minibusom s minimálnou kapacitou 20 osôb, ktorý bude jazdiť
vo vybraných termínoch organizovaných výletov podľa objednávok minimálne 48
hod. vopred od 23.12.2021 do 19.4.2022. Platný grafikon je v prílohe 1. Cestovný
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poriadok -grafikon, typy použitých autobusov a počty autobusov môžu byť operatívne
menené a upresňované podľa vzájomnej dohody obidvoch strán.
Článok 2
Cena za poskytnuté služby a zmluvné pokuty
1. Objednávateľ uhradí za poskytnuté služby podľa čl. 1 zmluvy dodávateľovi
nasledovné ceny:
Cena za kilometer 20 miestny autobus ................... € s DPH
Cena za kilometer 55 miestny autobus ................... € s DPH
Predpokladaná cena zákazky................... s/bez DPH
Dodávateľ vystaví faktúry za poskytovanie služieb na základe tejto zmluvy
nasledovne:
Za obdobie 25.12.2021 až 31.12.2021 vystaví dodávateľ zálohovú faktúru do
15.12.2021 a vyúčtovaciu faktúru dňa 31.12.2021.
Za obdobie od 1.12022 do 19.4.2022 vystaví dodávateľ faktúru vždy k 15. dňu
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom dodávateľ poskytoval prepravné
služby na základe mesačného výkazu o počte odjazdených dní príslušným
skibusom v zmysle platného cestovného poriadku – grafikon v prílohe č. 1.
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že dodávateľ pri poskytovaní
prepravných služieb v zmysle tejto zmluvy umožní bezplatnú prepravu
návštevníkom, ktorí sa pri vstupe do vozidla preukážu dokladom určeným
objednávateľom a to platnou zľavovou kartou Horehronie Card. Vzor
takéhoto dokladu dodá v potrebnom počte objednávateľ dodávateľovi.
Osobám, ktoré sa takýmto dokladom nepreukážu musia byť z prepravy
vylúčené.
3. V prípade neskorého pristavenia autobusu, pokiaľ sa nebude jednať o tieto
dôvody:
• Neprejazdná cesta pre poveternostné podmienky alebo dopravnú
nehodu
• Ine prekážky, ktoré nemôže dodávateľ ovplyvniť,
brániace
v plynulosti dopravy na predmetnej linke
je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
35,- EUR za každý autobus, ktorý nebol pristavený podľa zadanej
objednávky, resp. grafikonu. Dodávateľ pri zistení, že autobus nebude môcť
pristaviť podľa objednávky, resp. cestovného poriadku, je povinný okamžite
nahlásiť poverenému pracovníkovi objednávateľa neskorý príchod a jeho
dôvod.
4. V prípade, ak dodávateľ nepristaví náhradný autobus za autobus, ktorý nie
je schopný ďalšej prevádzky a to z dôvodu poruchy autobusu do jednej
hodiny od zistenia nepojazdnosti autobusu, je objednávateľ oprávnený
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účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu za každú ukončenú hodinu
nepristavenia autobusu po prvej hodine vo výške 35,- EUR. Objednávateľ
nemá nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu, v prípade ak dôvodmi
nepristavenia náhradného autobusu sú dôvody, ktoré sú uvedené v čl. 2 bod
3. Objednávateľ a dodávateľ sa okamžite vzájomne informujú o vzniknutej
situácii v teréne.
5. V prípade, že šofér autobusu nezastaví na stanovenej zastávke „skibusu“ na
základe platného aktuálneho grafikonu, je objednávateľ oprávnený účtovať
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú takto preukázateľne
vynechanú zastávku.
6. Zmluvné pokuty podľa tohto článku zmluvy sú splatné na základe faktúr
vystavených objednávateľom vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca
za zmluvné pokuty na ktorých nárok vznikol v príslušnom mesiaci s lehotou
splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Článok 3
Náležitosti faktúry
1. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zák. č.
222/2004 Z.z. inak má objednávateľ právo na jej vrátenie bez následkov
omeškania s jej úhradou.
Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný:
a) Zabezpečiť bezpečnú otočku autobusov v Jasnej (osadenie dopravného
značenia na konečnej autobusov SAD), zabezpečiť bezpečný prístup
autobusov na existujúce zástavky.
b) Označiť zastávky Skibusov.
c) Zabezpečiť plynulosť prepravy a zákaz státia na vyznačených zastávkach
skibusov pomocou dopravného značenia.
d) Zabezpečiť označenie autobusu tabuľkami na predné okno s grafikou
„Skibus“ ako aj polep na bočné strany a zadné sklo, s grafikou
„Horehronie“.
2. Dodávateľ je povinný:
a) Zabezpečiť, aby dopravné prostriedky boli technicky spôsobilé a
použiteľné na prepravu určenú v zmluve.
b) Zabezpečiť, aby dopravné prostriedky boli užívané v súlade s legislatívou
o emisiách a technickom stave vozidla, tzn. nepoškodené /rozbité svetlá,
okná, zrkadlá/.
c) Zabezpečiť, aby dopravné prostriedky boli udržiavané v maximálnej
čistote v interiéri /čisté nepoškodené sedadlá, čisté podlahy, okná/
a podľa možností aj exteriér autobusu /svetlá, evidenčné čísla ako aj
sklené plochy nad označením – tabuľkami, musia byť stále čisté
a čitateľné/.
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d) Zabezpečiť, aby dopravné prostriedky boli primerane temperované
a rámci možností poskytli maximálny možný komfort prepravy
cestujúcich.
e) Zabezpečiť vybavenie všetkých licencií a povolení potrebných pre
vykonávanie konkrétnej prepravy.
f) Predložiť doklady o platnom poistení používaných prostriedkov, ako aj
šoférov.
g) Zabezpečiť v prípade výpadku dopravného prostriedku náhradnú
prepravu, čo možno v najkratšom možnom čase ( max. 60 min.).
h) Vykonávať prepravy s odbornou starostlivosťou, pričom zodpovedá za
škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla pri vykonávaní
jednotlivých prepráv v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich
vzťah dodávateľa a objednávateľa. Taktiež zodpovedá za škodu vyvolanú
osobitnou povahou tejto prevádzky.
i) Zabezpečiť dopravný prostriedok spôsobilou posádkou, pohonnými
látkami.
j) Zabezpečiť označenie autobusov kyvadlovej prepravy, vpredu a vzadu
výrazným nápisom SKIBUS FREE. V prípade veľkých autobusov aj na
bočnej strane vozidla, polepom s grafikou „Horehronie“.
k) Dodávateľ umožní zverejnenie plagátov Objednávateľa v priestoroch
dopravných prostriedkov v rámci platnej legislatívy o doprave, tzn. tak
aby neprekážali výhľadu.
l) Zabezpečiť, aby vodiči boli vhodne oblečený a vybavený mobilným
telefónom. SIM kartu na svoje náklady zabezpečí Objednávateľ.
m) Zabezpečiť pre potrebu operatívy dispečerskú službu vybavenú
primeranými právomocami.
n) Vykonávať prostredníctvom vodičov pri nastupovaní do autobusu
kontrolu oprávnenosti využívania bezplatnej dopravy podľa článku 2.
bod 2. tejto zmluvy
o) Zabezpečiť zastavenie na každej stanovenej zastávke na základe
aktuálneho grafikonu.
3. Klienti objednávateľa, ktorí využívali služby podľa tejto zmluvy sú oprávnení
uplatňovať si nárok zo zodpovednosti za škodu priamo voči dodávateľovi.
4. Dodávateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne oneskorenou
prepravou osôb, ktorá je evidentne zavinená dodávateľom v zmysle
predmetu zmluvy.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán.
2. Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu
jeden (1) rovnopis.
3. Obe zmluvné strany sa budú vzájomne a včas informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie zmluvy.
4. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich
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5.

6.
7.
8.

platnosť je podmienená súhlasom obidvoch zmluvných strán.
Od zmluvy je možné odstúpiť okamžite v prípade, ak ktorákoľvek zmluvná
strana poruší preukázateľne ktorúkoľvek povinnosť v tejto zmluve
stanovenú, ako aj v prípade poskytovania nekvalitných služieb zo strany
dodávateľa pre objednávateľa v zmysle tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné
dňom písomného doručenia druhej zmluvnej strane.
Pri riešení ďalších otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany
budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 168/1996 Z.z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, že táto
zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle a na znak
súhlasu pripájajú svoje podpisy pod túto zmluvu.
Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú v celosti na prípadných
právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán a to bez osobitného súhlasu
a dodatku.

V Brezne,........................
Dodávateľ:

...........................................

Objednávateľ:

...............................................
Ing. Ľuboš Ďurinďák
predseda predstavenstva

...............................................
Marian Alberty
predseda predstavenstva
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