Zmluva
o zabezpečení osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy
č. 17/2021

uzatvorená podľa ust. § 24 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Registrovaný na:
Osoby oprávnené na rokovanie:
Telefón:
e- mail:
IBAN:
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
Dopravca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v :
Štatutárny orgán:
Oprávnený rokovať :
Telefón:
e-mail:
číslo účtu:
(ďalej len „Dopravca“)

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Severovýchod Slovenska
Krajská organizácia cestovného ruchu
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
42238536
2023655832
Neplatca
Michal Sýkora, predseda
Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky
pod č.25408/2012/3130 SCR
Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
00421917208100
riaditel@severovychod.sk
SK34 5600 0000 0025 2300 1001
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T.
Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou
36477508
2020025436
SK2020025436
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P
Ing. Jozef Lacký – predseda predstavenstva
Ing. Anna Bačíková – člen predstavenstva
Mgr. Smetanka Radoslav
00421 905 678 504
smetanka@sadvt.sk
SK78 0900 0000 0001 0789 5967

Článok I.
Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy
Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (ďalej
len ako „zákon č. 91/2010 Z. z.“), ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území
Prešovského samosprávneho kraja a chráni záujmy svojich členov.
Dopravca je právnickou osobou, ktorá je oprávnená vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu v zmysle
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len ako „zákon č. 56/2012 Z. z.“).
Účelom tejto zmluvy je prispieť k podpore rozvoja cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho
kraja, a to zabezpečením prevádzky turistického autobusu na trase Medzilaborce – Svidník, ktorý bude premávať
po dohodnutej trase, s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dopravcu zabezpečiť pre Objednávateľa prepravu osôb – skupiny cestujúcich
turistov na dohodnutej trase, s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase autobusom Dopravcu ako
osobitnú pravidelnú dopravu podľa § 24 zákona č. 56/2012 Z. z. za odmenu dohodnutú podľa tejto zmluvy a za
podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Dopravcovi za riadne a včasné
poskytnutie prepravy dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy.
Osobitná pravidelná autobusová doprava sa bude uskutočňovať podľa Cestovného poriadku, ktorý je
neoddeliteľnou Prílohou č. 1 tejto zmluvy, a to v období od 3. júla 2021 do 19. septembra 2021 v dňoch sobota
a nedeľa pravidelne v časoch, trasách a zastávkach podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy (predpokladaný počet
najazdených kilometrov 61 km/deň).
Dopravca prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je oprávnený túto
zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, predovšetkým že disponuje všetkými licenciami a
povoleniami potrebnými pre vykonávanie konkrétnej prepravy.

Článok II.
Doba trvania zmluvy a zánik zmluvy

1)
2)

3)

4)
5)

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 1. júla 2021 do 30. septembra 2021.
Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
b) uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy,
c) odstúpením od zmluvy,
d) výpoveďou zo strany Objednávateľa,
e) okamihom straty oprávnenia Dopravcu potrebného na výkon činností podľa tejto zmluvy,
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
a) Dopravca bude vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu v rozpore s podmienkami dohodnutými v
zmluve a jej prílohách alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) Dopravca poruší akúkoľvek povinnosť dohodnutú v tejto zmluve a jej prílohách alebo stanovené všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Do 5 dní od doručenia
jednostranného odstúpenia druhej zmluvnej strane sú obe zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje
práva a povinnosti.
Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 5 dní,
ktorá začína plynúť po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok III.
Odmena a platobné podmienky

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na odmene Dopravcu za realizáciu činností podľa tejto zmluvy vo výške:
- 941,22 EUR bez DPH/ 1 129,46 EUR s DPH / Júl
- 941,22 EUR bez DPH/ 1 129,46 EUR s DPH / August
- 627,48 EUR bez DPH/ 752,98 EUR s DPH / September
- celková výška odmeny 3 011,90 s DPH/za celé obdobie.
Výška odmeny Dopravcu podľa tejto zmluvy je maximálne 3 011,90 EUR za celé trvanie tejto zmluvy.
V dohodnutej zmluvnej odmene podľa bodu 1) tohto článku tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady Dopravcu
súvisiace so splnením predmetu zmluvy. Dopravca nebude Objednávateľovi účtovať prístavné kilometre na
miesto začatia prepravy, ani odstavné kilometre. Dohodnutá cena je konečná a nemenná.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli tak, že na spojoch Medzilaborce – Svidník vykonávaných podľa tejto zmluvy
turistickým autobusom bude platiť osobitná jednotná tarifa pre prepravované osoby (ďalej len ako „cestovné“) vo
výške:
- 2,50 EUR/osoba/jazda,
- 0,50 DPH/osoba/jazda,
- celková výška cestovného 3,00 EUR s DPH/osoba/jazda.
Cestovné platí pre každú jednu osobu na jeden spoj bez ohľadu na vek a dĺžku prepravy na danej trase. Cestovné
s označením „Turistický spoj“ zahŕňa prepravu na 1 spoji osobitnej pravidelnej dopravy podľa tejto zmluvy a
prepravu 1 ks malej batožiny. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku cestovného s čím Dopravca
výslovne súhlasí.
Dopravca je povinný každému cestujúcemu vydať cestovný lístok vo výške cestovného podľa bodu 3) tohto
článku tejto zmluvy. Získaný výnos z cestovného sa započítava na odmenu Dopravcu uvedenú v bode 1) tohto
Článku tejto zmluvy.
Úhrada za vykonanie prepravy v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
prevodu na základe faktúr vystavených Dopravcom Objednávateľovi. Dopravca je povinný vystaviť
Objednávateľovi faktúru do 5 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola preprava
Dopravcom riadne a včas vykonaná.
Dopravca vystaví Objednávateľovi faktúru na odmenu Dopravcu vo výške sumy, ktorá zostane po započítaní
výnosu z cestovného podľa Čl. III. ods. 3 a 4 tejto zmluvy proti mesačnej odmene Dopravcu podľa Čl. III. ods. 1
tejto zmluvy. V prípade, ak výnos z cestovného prevyšuje mesačnú odmenu Dopravcu, Dopravca je povinný
Objednávateľovi vydať rozdiel medzi výnosom z cestovného a mesačnou odmenou Dopravcu do 5 pracovných dní
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola preprava Dopravcom vykonaná.
Faktúry budú uhradené v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Prílohou
faktúry bude prehľadný rozpis najazdených kilometrov za jednotlivé dni, vrátane počtu prepravovaných osôb za
jednotlivé dni a výšky výnosu z cestovného za jednotlivé dni. Uvedený rozpis podlieha schváleniu
Objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený znížiť prípadne nevyplatiť dohodnutú odmenu Dopravcovi
v prípade, ak Dopravca nevykonal prepravu riadne a včas. V prípade, nevykonania prepravy alebo jej časti je

8)

9)

1)

2)

3)
4)

Objednávateľ oprávnený odmenu Dopravcu znížiť o 0,50 EUR s DPH na 1 km nevykonanej prepravy. V prípade,
meškania prepravy je Objednávateľ oprávnený odmenu Dopravcu znížiť o 0,50 EUR s DPH za každých 30 minút
meškania prepravy.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, vrátane dohodnutých príloh, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Dopravcovi na
doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry.
Povinnosť Objednávateľa plniť riadne a včas je splnená odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa. Ak
lehota splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, platba je splatná
v najbližší nasledujúci pracovný deň.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ je povinný:
a) hlásiť prípadné zmeny Cestovného poriadku vždy najneskôr do 13.00 hod predchádzajúceho dňa
kontaktnej osobe Dopravcu,
b) uhradiť Dopravcovi riadne a včas dojednanú odmenu za riadne a včas vykonanú prepravu podľa tejto zmluvy.
Dopravca je povinný:
a) postupovať pri vykonávaní prepravy s maximálnou odbornou starostlivosťou tak, aby ju zabezpečil riadne a
včas, v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa, touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
b) starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie prepravovaných osôb a bezpečné uloženie ich batožiny,
c) zabezpečiť, aby dopravné prostriedky použité na prepravu boli technicky spôsobilé a použiteľné na prepravu
určenú v zmluve a vybavené všetkým licenciami a povoleniam potrebným na vykonávanie konkrétnej
dojednanej prepravy,
d) dodržiavať všetky príslušné právne a technické predpisy,
e) zabezpečiť vnútornú aj vonkajšiu čistotu dopravného prostriedku použitého na prepravu,
f) bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vážny vplyv na plnenie
záväzkov podľa tejto zmluvy,
g) zabezpečiť, aby vodiči zámerne neporušovali pravidlá cestnej premávky, nepožívali alkoholické nápoje alebo
iné omamné a psychotropné látky pred jazdou ani počas jazdy, nefajčili v priestoroch vozidiel, netelefonovali
počas jazdy a celkovým svojim správaním nepoškodili dobré meno Objednávateľa,
h) v prípade mimoriadnej situácie, napr. nehody, zaistiť na vlastné náklady príslušné zodpovedajúce dopravnoprepravné opatrenia (napr. náhradný autobus),
i) zabezpečiť označenie dopravného prostriedku za čelným sklom autobusu a na zadnej časti autobusu tabuľou s
nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu – turistický autobus, označením Objednávateľa a
Dopravcu, s uvedením nástupnej a cieľovej zastávky, ktorej grafický návrh, výrobu a dodanie zabezpečí
Objednávateľ,
j) umožniť polep dopravného prostriedku po bokoch vozidla a na zadnom skle podľa grafického návrhu
a pokynov Objednávateľa, ktorý na vlastné náklady zabezpečí výrobu polepu. Samotný polep, ako aj
odstránenie polepu po skončení platnosti zmluvy z bezpečnostných dôvodov vykoná Dopravca,
k) vykonávať prostredníctvom vodičov kontrolu oprávnenosti osôb využívať uvedenú prepravu,
l) zabezpečiť umiestnenie Cestovného poriadku na dohodnutých zastávkach, ak je to možné, a na svojej
webovej stránke, zabezpečiť výmenu poškodených, nečitateľných alebo zmenených Cestovných poriadkov na
dohodnutých zastávkach,
m) bezodkladne informovať verejnosť o zmenách Cestovného poriadku podľa pokynov a v súčinnosti
Objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tejto zmluvy, Cestovného poriadku, správaním
sa vodičov, vrátene práva vykonať dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu.
Ak vznikne cestujúcemu počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožine prepravovanej spoločne s ním
alebo na veciach, ktoré má pri sebe, zodpovedá za ňu Dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, a to podľa ustanovení § 427 až 431 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho zodpovedá
Dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti pri nákladnej preprave podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník.
Článok V.
Ostatné ustanovenia

1)

Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami zodpovednými za komunikáciu s druhou zmluvnou stranou

2)

sú nasledovné osoby:
a) Za Dopravcu: Mgr. Smetanka Radoslav, e-mail: smetanka@sadvt.sk, tel. +421 905 678 504
b) Za Objednávateľa: Mgr. Martin Janoško, e-mail: riaditel@severovychod.sk, tel. +421917 208 100
Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu spojenia alebo kontaktných osôb bezodkladne písomne oznámia
druhej zmluvnej strane tak, aby bola zabezpečená plynulá komunikácia pri vykonávaní činností podľa tejto
zmluvy, a to písomne alebo e-mailom.
Čl. VI.
Doručovanie

1)

2)
3)
4)

Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a
povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie
alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude
povolený alebo nevyhnutný na základe tejto zmluvy, musí byť písomný (ďalej len ako „písomnosť“) a musí byť
doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa
použijú adresy oboch zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo
ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej
osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak
a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto
zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako
nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo
b) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo
c) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, a zároveň až po tom, čo bude splnená podmienka
obnovenia/zavedenia/premávania vlakového spojenia: č. Os 8984 a Os 8986 Lupków – Medzilaborce, vlakového
spojenia č. Os 8985 a Os 8987 Medzilaborce - Lupków, a zároveň bude splnená podmienka
obnovenia/zavedenia/premávania autobusového spojenia na linke 712402 Svidník - Potoky – Stropkov spoj č.
103 a na linke č. 705404 Medzilaborce - Havaj - Stropkov – Svidník spoje č. 105, č. 102, č. 104 (ďalej aj ako
„spoje“).
V prípade, ak spoje uvedené v ods. 1 tohto článku, po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, opätovne premávať
nebudú/preprava týmito spojmi nebude zabezpečená, sa zmluvné strany dohodli, že zabezpečenie osobitnej
pravidelnej autobusovej dopravy v časoch, trasách a zastávkach podľa Prílohy č. 1 a v zmysle Článku I tejto zmluvy
sa prerušuje na dobu, počas ktorej spoje podľa ods. 1 tohto článku premávať nebudú/preprava týmito spojmi
nebude zabezpečená, pričom uvedené nemá vplyv na dobu trvania tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že
v prípade, ak sa ktorákoľvek zo zmluvných strán dozvie, že nastala skutočnosť podľa prvej vety tohto odseku
zmluvy je povinná o tom bez odkladu informovať druhú zmluvnú stranu, a to spôsobom podľa Článku VI tejto
zmluvy. Od daného momentu platia účinky takého prerušenia. Zmluvné strany sa dohodli, že počas tejto doby
prerušenia si nebudú nárokovať žiadne zmluvné plnenia, vrátane odmeny, ako ani náhradu škody.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len na základe písomnej dohody a
vyžadujú potvrdenie zúčastnených zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy a priebežne
číslované.
V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými, alebo v prípade, ak
táto zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich ustanovení. Na mieste neúčinného
alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a
účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dojednané ustanovenie také ustanovenie, ktoré
zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu tejto zmluvy dojednané, keby na to zmluvné strany pamätali.
Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné na príslušnom súde
Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších
ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť príslušným platným
ustanovením.
Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Dopravca obdrží
rovnako dva rovnopisy.
Táto zmluva má neoddeliteľnú Prílohu č. 1: Cestovný poriadok.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvnou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej

8)

doprave a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali a vyhlasujú, že jej obsahu v celom rozsahu rozumejú, vyjadruje ich slobodnú a
skutočnú vôľu. Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
vyjadrujú súhlas s jej obsahom a na dôkaz tohto pripájajú svoj podpis.

V Prešove, dňa 21.6.2021

...............................................
Objednávateľ
Severovýchod Slovenska
Krajská organizácia cestovného ruchu
Michal Sýkora – predseda

Vo Vranove, dňa 16.6.2021

.......................................................
Dopravca
SAD Humenné, a.s.
Ing. Jozef Lacký – predseda predstavenstva

.......................................................
Ing. Anna Bačíková – člen predstavenstva

Príloha č. 1 k zmluve č. 17/2021 o zabezpečení osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy
Prímestská autobusová doprava:
Stropkov, AS:
Medzilaborce, žel.st.:
Medzilaborce, Mierová:

9:30
10:10 →
10:15

Prestup na vlak smer Sanok (10:31)
34 km

Turistický autobus Horný Zemplín
Medzilaborce, žel.st. (O):
Múzeum A. Warhola (P):
Múzeum A. Warhola (O):
Miniskanzen drevených chrámov Medzilaborce (P):
Miniskanzen drevených chrámov Medzilaborce (O):
Monastyr Krásny Brod (P):
Monastyr Krásny Brod (O):
Múzeum Driečna (P):
Múzeum Driečna (O):
Hunkovce - vojnový cintorín (P)
Hunkovce - vojnový cintorín (O)
Ladomirová - drevená cerkva (P):
Ladomirová - drevená cerkva (O):
Motorest Alpinka
Motorest Alpinka
Svidník - vojenské múzeum (P+O):
Svidník - skanzen (P):
Svidník - skanzen (O):
Svidník - vojenské múzeum (P+O):
Svidník, AS

10:35 →
10:40
11:40
11:45
12:05
12:15
12:35
12:55
13:20
13:40
13:50
14:00
14:30
14:30
15:20
15:30
15:35
16:20
16:22
16:25

Prestup z vlaku zo smeru Rzeszów a Sanok (10:24)

obhliadka vojnového cintorína
UNESCO pamiatka + turistická informačná kancelária
Obed

61 km
Prímestská autobusová doprava:
Svidník, AS:
Stropkov, AS:
Medzilaborce, žel.st.:
Medzilaborce, Mierová:

16:30
16:50
17:30 →
17:35

Prestup na vlak smer Sanok a Rzeszów (17:48)
48 km

Prímestská autobusová doprava:
Medzilaborce, Mierová:
Medzilaborce, žel.st.:
Stropkov, AS:

17:45
17:50 →
18:35

Prestup z vlaku zo smeru Sanok (17:33)
34 km

