Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
uzatvorená podľa §24 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v platnom znení,
medzi týmito zmluvnými stranami:
(ďalej len „Zmluva“)

DODÁVATEĽ:
ING. JÁN GRAUS/Graustour
Sídlo:
Tulská 2238/1, 960 01 Zvolen
IČO:
43210295
IČ DPH:
SK1048737756
Bank. Spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
4008088295/7500
Telefón:
0915 829 345
Mail:
graustour@graustour.sk
(ďalej ako „Dodávateľ“)
a

OBJEDNÁVATEĽ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Sídlo:
Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
422 99 268
DIČ:
2023528463
Zast.:
MUDr. Ján Nosko, predseda
predstavenstva
Ing. Vladimír Sitarčík, podpredseda
predstavenstva
Bank. spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
4015689224/7500
Kontaktná osoba:
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ
Telefón:
0908661782
e-mail:
pec@centralslovakia.eu
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Článok 1
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie prepravy osôb – skupiny cestujúcich –
cyklistov a turistov za Objednávateľom dohodnuté cestovné (ďalej len „Výkony“), na
dohodnutej trase, dohodnutých zastávkach a v intervaloch podľa Harmonogramu
dopravy (Príloha č. 1 Zmluvy), za odplatu určenú podľa tejto Zmluvy a podľa
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, ako osobitnej pravidelnej dopravy v rozsahu
podľa § 24 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „Zákon
č.56/2012“).
2. Objednávateľ si objednáva u Dodávateľa Výkony podľa tejto Zmluvy a zaväzuje sa
uhradiť Dodávateľovi odplatu podľa tejto Zmluvy na základe Dodávateľom
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vystavených faktúr. Objednávateľ si pred úhradou faktúr môže porovnať vystavené
faktúry.
3. Osobitná pravidelná doprava bude vykonávaná od 11.07.2015 do 30.9.2015 len počas
víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja: pravidelne v časoch, trasách a zastávkach
podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.
Článok 2
Výška odplaty
1. Odplata, ktorú sa zaväzuje Dodávateľovi za Výkony podľa tejto Zmluvy uhradiť
Objednávateľ, je vypočítaná podľa bodu 21 tohto článku (ďalej ako „Odplata“).
Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Odplatu vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi
Nákladmi a Výnosmi vypočítanými podľa bodu 21 tohto článku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude Odplatu za Výkony podľa tejto
Zmluvy účtovať Objednávateľovi 1x mesačne prostredníctvom faktúr, ktoré vystaví
a doručí Objednávateľovi vždy po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
Faktúry musia obsahovať minimálne náležitosti daňového dokladu. Prílohou faktúry
bude vyúčtovanie celkových nákladov za Výkony podľa tejto Zmluvy, vrátane
štatistík generovaných systémom rezervovania, počtom prepravených osôb,
a doplňujúcej fotodokumentácie monitorujúcej predmet plnenia Zmluvy. V prípade, že
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, je Objednávateľ
oprávnený vrátiť faktúru Dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto
prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť jednotlivých faktúr je 7 pracovných dní od
doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy sú
finančné prostriedky odpísané z účtu konkrétneho Objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena výkonu za jeden prevádzkový deň pozostáva
z fixných a variabilných nákladov. Fixné náklady zahŕňajú administráciu systému
rezervovania (podľa bodu 15 a 16 tohto článku) a náklady súvisiace s administráciou
objednávok. Variabilné náklady pozostávajú z nákladov na dopravu, personálnych
nákladov na vodiča a ostatných prevádzkových nákladov súvisiacich s poskytnutím
výkonu.
5. Kalkulácia fixných nákladov za fakturačné obdobie jeden mesiac je vo výške
1088,40,- EUR s DPH (slovom: jedentisícosemdesiatosem Eur, štyridsať centov).
Suma bez DPH je vo výške 907,- EUR (slovom: deväťstosedem Eur).
6. Kalkulácia variabilných nákladov na jeden výkon na spoji Sliač – Zvolen – Banská
Štiavnica za jeden prevádzkový deň je vo výške 114,- EUR s DPH (slovom:
jednostoštrnásť Eur). Suma bez DPH je vo výške 95,- EUR (slovom: deväťdesiatpäť
Eur).
7. Kalkulácia variabilných nákladov na jeden výkon na spoji Sliač – Zvolen – Králiky za
jeden prevádzkový deň je vo výške 42,- EUR s DPH (slovom: štyridsaťdva Eur).
Suma bez DPH je vo výške 35,- EUR (slovom: tridsaťpäť Eur).
8. Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne realizované výkony v plnom rozsahu
pozostávajúcom z fixných a variabilných nákladov prislúchajúcich k spoju Sliač –
Zvolen – Banská Štiavnica, resp. k spoju Sliač – Zvolen – Králiky. V prípade, že sa
výkon nerealizuje (v zmysle bodu 19 tohto článku), nevzniká Dodávateľovi nárok na
fakturovanie variabilných nákladov prislúchajúcich k danému výkonu. Fixné náklady
fakturuje Dodávateľ Objednávateľovi v súlade s bodom 5 toho článku.
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9. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť Odplatu za Výkony podľa tejto Zmluvy
bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy.
10. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ je oprávnený, v prípade omeškania
Objednávateľa s úhradou splatného záväzku, požadovať od neho úroky z omeškania
vo výške 0,01% za každý začatý deň omeškania.
11. Na spojoch vykonávaných podľa tejto Zmluvy bude platiť osobitná jednotná tarifa.
12. Na spoji Sliač – Zvolen – Banská Štiavnica jednosmerne, je stanovené cestovné vo
výške 3,50 €/osoba/jazda vrátane DPH, obojsmerne je stanovené cestovné vo výške
6,00 €/osoba/jazda vrátane DPH a platí pre každú osobu na 1 spoj bez ohľadu na vek,
a dĺžku prepravy na danej trase/spoji.
13. Na spoji Sliač – Zvolen – Králiky jednosmerne, je stanovené cestovné vo výške 3,00
€/osoba/jazda vrátane DPH a platí pre každú osobu na 1 spoj bez ohľadu na vek,
a dĺžku prepravy na danej trase/spoji.
14. Cestovné podľa bodu 12 a 13 tohto článku zahŕňa prepravu na 1 spoji na osobitnej
pravidelnej linke podľa tejto Zmluvy (Príloha č. 1 Zmluvy), prepravu 1 ks malej
batožiny (ruksak, a pod.) a prepravu 1 ks nadrozmernej batožiny (bicykel, kolobežka,
a i.)
15. Dodávateľ je povinný prevádzkovať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu
online administratívne rozhranie (ďalej aj „systém rezervovania“) určené na
rezervovanie a registrovanie objednávok cestujúcich, komunikáciu s nimi a uhradenie
cestovného v zmysle bodu 12 a 13 tohto článku na web stránke
www.cyklobus.centralslovakia.eu.
16. Dodávateľ je povinný zabezpečiť cestujúcim komplexnú administráciu objednania
a uhradenia cestovného lístku prostredníctvom systému rezervovania, ktorý je
dostupný na www.cyklobus.centralslovakia.eu.
17. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať výkony na základe počtu objednávok v systéme
rezervovania, pričom výkon realizuje pri dosiahnutí min. počtu aspoň 3 objednávok (3
osoby na prepravu) osobitne pre spoj Sliač – Zvolen – Banská Štiavnica a pre spoj
Sliač – Zvolen - Králiky. Systém objednávok sa uzatvára každý týždeň vo štvrtok
o 18:00 hod.
18. Ak do uzavretia objednávok v systéme podľa bodu 17 tohto článku Dodávateľ
zaznamená vyšší záujem o prepravu autobusom, ako je maximálny počet
prepravovaných osôb jedným autobusom o min. 4 osoby, zabezpečí na deň prepravy
osôb dodatočné vozidlo s požadovanou prepravnou kapacitou (max. 8 osôb). Autobus
bude vypravený na jazdu v súlade s Harmonogramom jázd v Prílohe č. 1 Zmluvy.
Predmetné zabezpečenie dopravy dodatočným vozidlom
bude dodávateľom
fakturované ako variabilné náklady príslušného spoja (Sliač - Zvolen – Banská
Štiavnica, resp. Sliač – Zvolen – Králiky) v súlade s článkom 2, bodom 6 a 7 Zmluvy.
Fakturácia prebehne v zmysle článku 2, bodu 2 Zmluvy.
19. Dodávateľ má povinnosť nahlásiť Objednávateľovi skutočnosť, ak sa do uzavretia
objednávok v systéme rezervovania podľa bodu 17 tohto článku nenahlási dostatočný
počet osôb na prepravu, t.j. min. 3 osoby osobitne pre spoj Sliač – Zvolen – Banská
Štiavnica a min. 3 osoby pre spoj Sliač – Zvolen – Králiky. Dodávateľ v tomto
prípade nerealizuje „výkon“ a nevzniká mu nárok účtovať si variabilné náklady
súvisiace s realizáciou výkonu.
20. V prípade, že Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi potrebu zmeny tarify
podľa bodu 12 a 13 tohto článku, alebo požiadavku na Výkon podľa tejto Zmluvy pre
cestujúcich bez povinnosti úhrady cestovného, je Dodávateľ povinný túto požiadavku
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realizovať prostredníctvom uzavretia Dodatku k tejto Zmluve, do 5 dní od doručenia
návrhu Objednávateľom.
21. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom vzorci pre výpočet Odplaty
Objednávateľa Dodávateľovi, za zabezpečenie Výkonov podľa tejto Zmluvy:
Odplata uhrádzaná Objednávateľom s DPH =
Náklady Dodávateľa s DPH – Výnosy s DPH
Náklady = fixné a variabilné náklady v zmysle bodu 6 a 7 tohto článku
Výnosy = tržby od cestujúcich bez DPH
22. K predkladaným faktúram je Dodávateľ povinný uviesť prehľadnú tabuľku s počtom
realizovaných výkonov na jednotlivých spojoch a počtom prepravených osôb na
jednotlivých spojoch za účtované obdobie.
23. Maximálna výška Odplaty Dodávateľovi od Objednávateľa podľa tejto Zmluvy,
v období od 11.7. 2015 do 30.9.2015, je 7392,- EUR vrátane DPH. (slovom:
sedemtisíctristodeväťdesiatdva Eur). Z toho suma bez DPH je vo výške 6160, - EUR
(slovom šesťtisícstošesťdesiat Eur) a DPH vo výške 1232,- EUR (slovom
jedentisícdvestotridsaťdva Eur). Objednávateľ nie je platca DPH. Dodávateľ je
platca DPH.
24. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať Výkony podľa tejto Zmluvy len do výšky Odplaty
podľa bodu 23 tohto článku, pokiaľ sa zmluvné strany Zmluvy nedohodnú inak.
25. Dodávateľ je povinný oboznámiť Objednávateľa o predpokladanom dosiahnutí vyššie
uvedenej sumy v dostatočnom časovom predstihu a následne konať vo veci
uskutočnenia Výkonov podľa pokynov Objednávateľa, inak je zodpovedný za
náklady, prípadne škodu, ktoré mu tým vznikli a musí si tieto uhradiť z vlastných
zdrojov.
Článok 3
Vymedzenie vzájomných práv a povinností
1. Dodávateľ je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie
prepravovaných osôb a zabezpečovať Výkony podľa tejto Zmluvy špeciálne
upraveným autobusom s priestorom na bezpečné uloženie batožiny a bicyklov.
2. Dodávateľ je povinný nahradiť škodu vzniknutú Objednávateľovi tým, že preprava
nebola vykonaná podľa Harmonogramu dopravy v Prílohe č. 1 Zmluvy.
3. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, zodpovedá za ňu Dodávateľ
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 spravuje Prepravným poriadkom Dodávateľa.
4. V prípade, že Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi potrebu zmeny rozsahu
poskytovaných výkonov, alebo inú zmenu v dohodnutom Harmonograme dopravy, je
Dodávateľ povinný túto požiadavku realizovať prostredníctvom uzavretia Dodatku
k tejto Zmluve, do 5 dní od doručenia návrhu Objednávateľom.
5. Dodávateľ včas zabezpečí informovanie verejnosti o výkonoch podľa tejto Zmluvy,
prípadne zmenách v týchto výkonoch bezplatne, podľa pokynov a v súčinnosti
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s Objednávateľom. Všetky zmeny vo výkonoch musí Dodávateľ v dostatočnom
časovom predstihu konzultovať na spoločnom rokovaní s Objednávateľom.
6. Dodávateľ 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.
7. Dodávateľ 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
Dodávateľ príslušnú finančnú čiastku, ktorá nebola použitá v súlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy, vráti pomerne na účet Objednávateľov.
8. Dodávateľ zodpovedá za riadny technický stav a vybavenie autobusov.
K povinnostiam Dodávateľa patrí aj zabezpečenie vnútornej a vonkajšej čistoty
autobusov.
9. V prípade mimoriadnej situácie, najmä nehody autobusu, zaistí Dodávateľ príslušne
zodpovedajúce dopravno-prepravné opatrenia, napríklad náhradný autobus.
10. Dodávateľ je povinný pri zabezpečovaní záväzku podľa tejto Zmluvy dodržiavať
príslušné právne a technické predpisy.
11. Dodávateľ je povinný umiestniť logo Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné
Slovensko prípadne aj jej názov a príslušný text, na karosérii vozidiel určených na
zabezpečenie Výkonov podľa tejto Zmluvy, a to na mieste a v rozmeroch
požadovaných zo strany Objednávateľa. Okrem loga objednávateľa má právo
Objednávateľ na umiestnenie reklamy s tematikou podporujúcou službu cyklobus na
autobuse, ktorý bude zabezpečovať služby podľa tejto Zmluvy. Pri umiestnení
akýchkoľvek polepov a reklamy na cyklobus musí byť grafický návrh, jeho
spracovanie a umiestnenie odsúhlasené vopred obidvoma zmluvnými stranami, pričom
Dodávateľ má výhradné právo pre inštaláciu polepov a ich odstránenie
z bezpečnostných dôvodov.
12. Náklady na výrobu a umiestnenie polepov budú účtované na ťarchu predmetu tejto
Zmluvy v bežných cenách podľa zúčtovania od prvovýroby, resp. cenníka za práce
s tým spojené (polep/odstránenie fólií).
13. Dodávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre zabezpečovanie Výkonov
v zmysle tejto Zmluvy podľa príslušných platných právnych predpisov.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 11.7.2015 do 30.9.2015.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Harmonogram dopravy.
3. 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.
4. 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 z.č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov.
5. Dodávateľ je oprávnený vykonať činnosti nad rozsah dohodnutý v tejto Zmluve až na
základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán uzatvorenej vo forme písomného a
očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom si zmluvné strany dohodnú rozsah
činností, ich termín realizácie, výšku odplaty za ich vykonanie a spôsob úhrady.
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Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za takto vykonané činnosti až po
platnom uzatvorení písomného dodatku k tejto Zmluve a ich riadnom a včasnom
vykonaní. Dodávateľ nie je oprávnený začať vykonávať činnosti nad rozsah
dohodnutý v tejto Zmluve bez predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve.
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 si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím
dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
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 Dodatkov
v písomnej forme, očíslovaných a odsúhlasených všetkými zmluvnými stranami
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na web stránke Objednávateľa v zmysle §
47a Občianskeho zákonníka.
11. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dvoch vyhotoveniach.

Vo Zvolene

dňa: 9.7.2015

Za Dodávateľa:

...............................................
Ing. Ján Graus

V Banskej Bystrici dňa: 9.7.2015
Za Objednávateľa:

…..........................................
MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

...............................................
Ing. Vladimír Sitarčík
podpredseda predstavenstva
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Príloha č.1: Harmonogram dopravy na spojoch:
Smer Králiky
Sliač-Zvolen-Králiky- jednosmerná trasa
Sliač / penzión Na Rožku / - odchod 7.30 hod
Zvolen MsÚ- odchod 7.45 hod
Králiky /zastávka na parkovisku pod vlekmi/- príchod 9.00 hod

Smer Banská Štiavnica
Sliač-Zvolen-Banská Štiavnica - jednosmerná trasa
Sliač / penzión Na Rožku / - odchod 9:45 hod
Zvolen MsÚ- odchod 10.00 hod
Banská Štiavnica / Precháreň/- príchod 11.00 hod
Sliač-Zvolen-Banská Štiavnica - obojsmerná trasa
Banská Štiavnica / pod Trojičným námestím /- odchod 11.15 hod
Zvolen MsÚ- príchod 12.00 hod
Sliač / penzión Na Rožku / - príchod 12.15 hod
Sliač / penzión Na Rožku / - odchod 16.15 hod
Zvolen MsÚ- odchod 16.30 hod
Banská Štiavnica / pod Trojičným námestím / - príchod 17.15 hod
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