Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
37 828 100
DIČ:
2021627333
Zast.:
Ing. Mgr. Marian Kotleba, predseda
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko
adresa sídla: Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
422 99 268
DIČ:
2023528463
Zast.:
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Preambula

Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „BBSK“) a Oblastná organizácia cestovného
ruchu Stredné Slovensko (ďalej len „OOCR“ a spolu s BBSK ako „Zmluvné strany“)
uzatvárajú túto zmluvu v záujme spolupráce zameranej na podporu rozvoja cykloturistiky na
území Banskobystrického samosprávneho kraja.
Článok I.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok OOCR zabezpečovať (prostredníctvom určitého
dopravcu na základe zmluvy o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb) prevádzku
cyklobusu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za čo sa jej BBSK zaväzuje uhradiť
odplatu vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Účelom tejto zmluvy je podpora prevádzky cyklobusu pre cyklistov a turistov na území
Banskobystrického samosprávneho kraja. Prevádzka cyklobusu bude vykonávaná
pravidelne v časoch, trasách a zastávkach podľa Cestovného poriadku v období od
16. 7. 2016 do 25. 9. 2016 len počas soboty, nedele, sviatkov a dní pracovného pokoja:
- na trase podľa prílohy č. 1 zmluvy,
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- na trase podľa prílohy č. 2 zmluvy,
- na trase podľa prílohy č. 3 zmluvy
3. BBSK uzatvára túto zmluvu tiež za účelom podpory koordinovania aktivít pre zabezpečenie
podpory rozvoja cykloturistiky v BBSK. Táto úloha BBSK vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 1
písm. m) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa BBSK pri
výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov;
pritom najmä utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj.

Článok II.
Výška odplaty
1. Výška odplaty BBSK uhradenej na základe tejto zmluvy OOCR predstavuje sumu vo výške
najviac 1000 € s DPH. OOCR sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku cyklobusu podľa tejto
zmluvy do výšky odplaty podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
2. Výška odplaty, ktorú OOCR zaplatí dopravcovi (na základe zmluvy o zabezpečení osobitnej
pravidelnej dopravy osôb), predstavuje sumu vo výške najmenej 1000 € s DPH.
3. BBSK dohodnutú výšku odplaty v zmysle bodu 1 tohto článku uhradí OOCR na základe
vystavenej faktúry, prílohou ktorej bude výkaz (Príloha č 4), ktorým OOCR preukáže splnenie
svojho záväzku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že OOCR vystaví faktúru do 10 dní odo dňa skončenia platnosti
a účinnosti tejto zmluvy s určením jej splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra
sa považuje za uhradenú dňom, kedy sú finančné prostriedky odpísané z účtu BBSK.
Článok III.
Vymedzenie vzájomných práv a povinností
1.

2.

3.

4.

5.

Na linkách vykonávaných podľa zmluvy o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
uzatvorenej medzi OOCR a dopravcom bude platiť osobitná tarifa vo výške
2 €/osoba/jazda vrátane DPH na trase Banská Bystrica, Strieborné námestie – Malý
Šturec, osobitná tarifa vo výške 2 €/osoba/jazda vrátane DPH na trase Banská Bystrica,
Strieborné námestie – Donovaly, centrálne parkovisko a osobitná tarifa vo výške
1 €/osoba/jazda vrátane DPH na trase Banská Bystrica, Strieborné námestie
– Šachtičky. Uvedené cestovné platí pre každú osobu na 1 spoj bez ohľadu na vek podľa
Prílohy č. 1, Prílohy č. 2 a prílohy č. 3 zmluvy.
Cestovné vo výške 2 € s DPH zahŕňa prepravu na 1 spoji osobitnej pravidelnej linke Banská
Bystrica, Strieborné námestie – Malý Šturec podľa tejto Zmluvy (Príloha č. 1 zmluvy),
prepravu 1 ks malej batožiny (najmä ruksak, a pod.) a prepravu 1 ks nadrozmernej batožiny
(najmä bicykel, kolobežka, a i.)
Cestovné vo výške 2 € s DPH zahŕňa prepravu na 1 spoji osobitnej pravidelnej linke Banská
Bystrica, Strieborné námestie – Donovaly podľa tejto Zmluvy (Príloha č. 2 zmluvy),
prepravu 1 ks malej batožiny (najmä ruksak, a pod.) a prepravu 1 ks nadrozmernej batožiny
(najmä bicykel, kolobežka, a i.)
Cestovné vo výške 1 € s DPH zahŕňa prepravu na 1 spoji osobitnej pravidelnej linke
Strieborné námestie – Šachtičky podľa tejto Zmluvy (Príloha č. 3 zmluvy), prepravu 1 ks
malej batožiny (najmä ruksak, a pod.) a prepravu 1 ks nadrozmernej batožiny (najmä bicykel,
kolobežka, a i.)
OOCR sa zaväzuje preukázať BBSK splnenie svojho záväzku Tabuľkou
vyučtovania - výkazom (Príloha č. 4 zmluvy).
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

OOCR po dohode s dopravcom je povinná starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť
a pohodlie prepravovaných osôb a zabezpečovať prevádzku cyklobusu podľa tejto Zmluvy
autobusom s prívesom na bezpečné uloženie batožiny a bicyklov.
Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, zodpovedá za ňu OOCR s
dopravcom podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných
prostriedkov, podľa ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zodpovednosť za škodu na
batožine prepravovanej buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina)
alebo oddelene (cestovná batožina), vrátane rozsahu náhrady tejto škody, sa upravuje
Prepravným poriadkom dopravcu.
OOCR po dohode s dopravcom včas prostredníctvom svojho webového sídla: zabezpečí
informovanie verejnosti o výkonoch podľa tejto zmluvy, resp. zmluvy o zabezpečení osobitnej
pravidelnej dopravy osôb uzatvorenej medzi OOCR a dopravcom, prípadne o zmenách
v týchto výkonoch bezplatne. OOCR je povinná bezplatne obnovovať poškodené alebo
nečitateľné cestovné poriadky, uskutočňovať kontrolu dodržiavania tarify, prepravného
poriadku a kontrolu nad dodržiavaním povinností vodiča pri uskutočňovaní výkonov
prevádzky cyklobusu podľa tejto zmluvy, a to aj prostredníctvom tretích osôb na základe
písomnej zmluvy.
OOCR sa zaväzuje využiť finančné prostriedky, ktoré mu budú uhradené podľa tejto zmluvy,
výhradne na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky
cyklobusu podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti OOCR príslušnú finančnú
čiastku, ktorá nebola použitá v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, vráti bez zbytočného
odkladu pomerne na účet BBSK.
V prípade mimoriadnej situácie, najmä nehody autobusu, zaistí OOCR po dohode
s dopravcom na vlastné náklady príslušne zodpovedajúce dopravno-prepravné opatrenia,
(napr. náhradný autobus).
OOCR po dohode s dopravcom sa zaväzuje označiť každý autobus svojim obchodným
menom a predpísaným označením a vybavením v zmysle príslušných právnych predpisov,
zabezpečiť pravidelné školenie vodičov v zmysle príslušných právnych predpisov.
OOCR je povinná pri zabezpečovaní záväzku podľa tejto zmluvy dodržiavať všetky príslušné
právne a technické predpisy.
OOCR po dohode s dopravcom je povinná strpieť umiestnenie erbu BBSK na karosérii
vozidiel určených na zabezpečenie prevádzky cyklobusu podľa tejto zmluvy. Zhotovenie
a umiestnenie erbu príp. názvu zabezpečí na vlastné náklady OOCR po dohode s BBSK.
OOCR sa zaväzuje v rámci propagácie cyklobusu použiť erb BBSK s textom „S finančnou
podporu Banskobystrického samosprávneho kraja“ (Príloha č. 5 Zmluvy).
OOCR prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre zabezpečovanie prevádzky cyklobusu
v zmysle tejto zmluvy podľa príslušných platných právnych predpisov.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

4.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 16. 7. 2016 do 25. 9. 2016.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cestovný poriadok na trase Banská
Bystrica, Strieborné námestie – Malý Šturec, Príloha č. 2 - Cestovný poriadok na trase
Banská Bystrica, Strieborné námestie – Donovaly, centrálne parkovisko, Príloha
č. 3 - Cestovný poriadok na trase Banská Bystrica, Strieborné námestie – Šachtičky,
Príloha č. 4 – Tabuľka vyúčtovania (výkaz).
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez uvedenia dôvodu,
s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné vzťahy a nároky bližšie neupravené v tejto zmluve sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a ustanoveniami iných súvisiacich právnych predpisov.
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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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne formou písomných dodatkov k
tejto zmluve, očíslovaných a odsúhlasených všetkými zmluvnými stranami.
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 16.7. 2016
za podmienky jej predchádzajúceho zverejnenia na webovom sídle BBSK v súlade s § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení.
11. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý účastník zmluvy obdrží po
jednom vyhotovení.
5.

V Banskej Bystrici, dňa ........................

V Banskej Bystrici, dňa .....................

…....................................................
BBSK
Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda BBSK

…....................................................
OOCR
Ing. Jiří Pěč, PhD
riaditeľ OOCR Stredné Slovensko

Príloha č. 1 Cestovný poriadok na trase
Príloha č. 2 Cestovný poriadok na trase
Príloha č. 3 Cestovný poriadok na trase
Príloha č. 4 Tabuľka vyúčtovania (výkaz)
Príloha č. 5 Erb Banskobystrického samosprávneho kraja
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Príloha č. 1 Cestovný poriadok na trase Banská Bystrica, Strieborné námestie – Malý
Šturec

Banská Bystrica, Strieborné námestie
Horný Harmanec, jaskyňa
Malý Šturec

7:30 hod.
8:10 hod.
8:20 hod.
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Príloha č. 2 Cestovný poriadok na trase Banská Bystrica, Strieborné námestie –
Donovaly, centrálne parkovisko

Banská Bystrica, Strieborné námestie
Staré Hory, kaplnka
Donovaly, centrálne parkovisko

9:30 hod.
10:05 hod.
10:20 hod.
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Príloha č. 3 Cestovný poriadok na trase Banská Bystrica, Strieborné námestie –
Šachtičky

Banská Bystrica, Strieborné námestie
Ďumbierska
Šachtičky

13:00 hod.
13:15 hod.
13:40 hod.
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Príloha č. 4 Tabuľka vyúčtovania (výkaz)

Mesačný výkaz ...... 2016

Linka č.
Spoje č.
Sadzba/km
Rozsah km/mesiac
Tržba na spojoch linky za mesiac spolu bez
DPH
Príspevok OOCR
Príspevok BBSK
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Príloha č. 5 Erb Banskobystrického samosprávneho kraja
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