
Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb Strana 1/11 

Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb 
uzatvorená podľa § 24 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení, 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

(ďalej len „Zmluva“) 

DOPRAVCA: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. 

Sídlo: Balkán 53, 960 95  Zvolen 1, závod B. Bystrica, 

Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica 1 

IČO: 36054666 

IČ DPH: SK2020070338 

Zastúpený: PhDr. Adrian Polóny, 

predseda predstavenstva 

Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová, 

podpredsedníčka predstavenstva 

Ing. Anton Mazán, 

člen predstavenstva 

Bankové spojenie: VÚB, a. s.  

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 2560 6412 

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 701/S 

(ďalej ako „Dopravca“) 

a 

OBJEDNÁVATEĽ:  Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 

Sídlo:  Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:  42299268   

DIČ: 2023528463 

Zastúpený: MUDr. Ján Nosko,  

predseda predstavenstva 

Ing. Dagmar Darulová,  

podpredsedníčka predstavenstva 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 

Číslo účtu: SK35 7500 0000 0040 1568 9224 

Spoločnosť zapísaná: v registri OOCR MDVaRR SR č. 10206/2012/SCR 

Kontaktná osoba: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ 

Telefón:  0908 661 782 

e-mail: pec@centralslovakia.eu 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 
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Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie prepravy osôb – skupiny cestujúcich – cyklistov 

a turistov za Objednávateľom určené cestovné autobusmi Dopravcu po dohodnutej trase s 

dohodnutými zastávkach a v dohodnutej periodicite podľa Harmonogramu dopravy v Prílohe č. 

1 Zmluvy (ďalej len „Výkony“) Dopravcom pre Objednávateľa, a to 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 Z. z.“).  

2. Objednávateľ si objednáva u Dopravcu Výkony podľa tejto Zmluvy a zaväzuje sa uhradiť 

Dopravcovi odplatu podľa tejto Zmluvy na základe Dopravcom vystavených faktúr. 

Objednávateľ si pred úhradou faktúr môže porovnať vystavené faktúry.  

3. Osobitná pravidelná doprava bude vykonávaná od 06.06.2020 do 27.09.2020 len počas sobôt, 

nedieľ a štátom uznaných sviatkov, a to pravidelne v trasách, zastávkach a časoch podľa 

Prílohy č. 1 Zmluvy. 

Článok 2 

Výška odplaty  

1. Odplata, ktorú sa zaväzuje Dopravcovi za Výkony podľa tejto Zmluvy uhradiť Objednávateľ, 

je vypočítaná podľa ods. 12 (ďalej len „Odplata“). Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Odplatu 

vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi Nákladmi a Výnosmi vypočítanými podľa ods. 12. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca 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 počtu ubehnutých kilometrov, prepravených osôb, 

z jednotlivých zastávok a im zodpovedajúca tržba cestovného podľa Prílohy č. 3 Zmluvy 

a doplňujúcej fotodokumentácie monitorujúcej predmet plnenia Zmluvy. V prípade, že faktúra 

alebo jej príloha nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo požiadavky 

Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Dopravcovi 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 30 dní od doručenia faktúry 

Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy sú finančné prostriedky 

odpísané z účtu Objednávateľa.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Odplatu za Výkony podľa tejto Zmluvy bezhotovostným 

prevodom zo svojho účtu na účet Dopravcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

5. Objednávateľ berie na vedomie, že Dopravca 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.  

6. Na spojoch vykonávaných podľa tejto Zmluvy bude platiť osobitná jednotná tarifa.  

7. Na spojoch je stanovené cestovné vo výške podľa Prílohy č. 2 Zmluvy.  

8. Na spojoch sa bezodplatne prepravia osoby poverené Objednávateľom k vykonaniu kontroly 

prevádzkovania dopravy a plnenia povinností Dopravcu podľa tejto Zmluvy. 
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9. Cestovné podľa ods. 6 a 7 zahŕňa prepravu na 1 spoji osobitnej pravidelnej dopravy podľa 

Prílohy č. 1 Zmluvy, prepravu 1 ks malej batožiny (ruksak a pod.) a prepravu 1 ks 

nadrozmernej cestovnej batožiny (bicykel, kolobežka a pod.). 

10. Dopravca je povinný vydávať každému cestujúcemu (s výnimkou osôb podľa ods. 8) cestovné 

lístky v hodnote podľa Prílohy č. 2 Zmluvy a zo zastávky, na ktorej na prepravu v skutočnosti 

aj nastúpili a získané tržby bez DPH odpočítať od Nákladov vzniknutých za dané účtovné 

obdobie (mesiac). 

11. V prípade, že Objednávateľ písomne oznámi Dopravcovi potrebu zmeny tarify podľa ods. 6 a 

7, alebo požiadavku na Výkon podľa tejto Zmluvy pre cestujúcich bez povinnosti úhrady 

cestovného, je Dopravca povinný túto požiadavku realizovať prostredníctvom uzavretia 

Dodatku k tejto Zmluve, do 5 dní od doručenia návrhu Objednávateľom. 

12. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom vzorci pre výpočet Odplaty Objednávateľa 

Dopravcovi za zabezpečenie Výkonov podľa tejto Zmluvy: 

Odplata uhrádzaná Objednávateľom s DPH =  

Náklady Dopravcu s DPH – Výnosy s DPH  

Náklady zahŕňajú tieto položky: 

a) náklady na jazdu – počet ubehnutých kilometrov × sadzba     1,85 €/km bez DPH, 

b) prenájom cyklovozíka – počet dní prevádzky × sadzba   30,00 €/deň bez DPH, 

c) ostatné režijné a mzdové náklady na doplnkový personál v počte dve osoby mimo vodiča 

– počet dní prevádzky × sadzba 100,00 €/deň bez DPH. 

Výnosy =  Tržby od cestujúcich bez DPH + Príjmy z reklamy bez DPH 

K uvedeným položkám bude pri fakturácii pripočítaná príslušná sadzba DPH. 

13. Do ubehnutých kilometrov sa započítavajú skutočne ubehnuté kilometre podľa Harmonogramu 

dopravy v Prílohe č. 1 Zmluvy vrátane prístavných a odstavných kilometrov. 

14. Dopravca pri zvýšenom záujme cestujúcich poskytne ďalší posilový autobus v mestskom 

prevedení, pričom táto služba musí byť štatisticky odôvodnená, a to min.  počtom cestujúcich 

na danom spoji celkom (t. j. základná súprava + posilový autobus) v počte min. 55 cestujúcich.  

15. Náklady na posilový autobus budú vyúčtované spolu s riadnymi Výkonmi podľa tejto Zmluvy 

len v rozsahu prístavných a odstavných km + ubehnuté km na danom spoji, na ktorom sa 

preprava posiluje, a to so sadzbou podľa ods. 12. 

16. K predkladaným faktúram je Dopravca povinný priložiť vyplnený výkaz Výkonov podľa 

Prílohy č. 3 Zmluvy za účtované obdobie. Kompletný výkaz Dopravca zašle Objednávateľovi 

elektronicky na adresu kontaktnej osoby uvedenej v záhlaví Zmluvy, zjednodušený výkaz 

s faktúrou v tlačenej podobe poštou. 

17. Maximálna výška Odplaty Dopravcovi od Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, v období od 

06.06.2020 do 27.09.2020, je 15 000,00 eur vrátane DPH. (slovom: pätnásťtisíc eur). Z toho 

suma bez DPH je vo výške 12 500,00 eur (slovom: dvanásťtisícpäťsto eur) a DPH vo výške 

2 500,00 eur (slovom: dvetisícpäťsto eur). 

Dopravca sa zaväzuje vykonať Výkony podľa tejto Zmluvy len do výšky Odplaty podľa prvej 

vety, pokiaľ sa zmluvné strany Zmluvy nedohodnú inak. 

18. Dopravca je povinný oboznámiť Objednávateľa o predpokladanom dosiahnutí maximálnej 

Odplaty Dopravcovi podľa ods. 17 v dostatočnom časovom predstihu aspoň 15 dní 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. 
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Článok 3 

Vymedzenie vzájomných práv a povinností 

1. Dopravca 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, vrátane asistencie doplnkového 

personálu v počte dve osoby a technického zariadenia za účelom nakládky, prepravy 

a vykládky bicyklov cestujúcich, pri súčasnom splnení všetkých podmienok vyplývajúcich 

Dopravcovi z jednotlivých ustanovení Zmluvy a jej príloh. 

2. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, zodpovedá  za ňu Dopravca 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 riadi Prepravným poriadkom Dopravcu. 

3. V prípade, že Objednávateľ písomne oznámi Dopravcovi potrebu zmeny rozsahu 

poskytovaných Výkonov, alebo inú zmenu v dohodnutom Harmonograme dopravy podľa 

Prílohy č. 1 Zmluvy, je Dopravca povinný túto požiadavku realizovať prostredníctvom 

uzavretia Dodatku k tejto Zmluve, do 5 dní od doručenia návrhu Objednávateľom. Na 

jednorazovú zmenu rozsahu poskytovaných výkonov z dôvodu očakávaného nepriaznivého 

počasia, nezjazdnosti ciest na trase a iných obdobných dôvodoch, postačuje oznámenie 

Objednávateľa o nevykonaní dopravy zaslané Dopravcovi najneskôr do 12:00 h dňa 

predchádzajúceho dňu, v ktorom sa doprava nemá vykonať. 

4. Dopravca včas zabezpečí informovanie verejnosti o Výkonoch podľa tejto Zmluvy, prípadne 

zmenách v týchto Výkonoch bezplatne, podľa pokynov a v súčinnosti s Objednávateľom. 

Všetky zmeny vo Výkonoch musí Dopravca v dostatočnom časovom predstihu konzultovať na 

spoločnom rokovaní s Objednávateľom.  

5. Dopravca je povinný bezplatne obnovovať poškodené alebo nečitateľné cestovné poriadky, 

uskutočňovať kontrolu dodržiavania tarify, prepravného poriadku a kontrolu nad dodržiavaním 

povinností vodiča a doplnkového personálu pri uskutočňovaní Výkonov, a to aj 

prostredníctvom tretích osôb na základe písomnej zmluvy. 

6. Dopravca zodpovedá za riadny technický stav a vybavenie autobusov. K povinnostiam 

Dopravcu patrí aj zabezpečenie vnútornej a vonkajšej čistoty autobusov. 

7. V prípade mimoriadnej situácie, najmä nehody alebo poruchy autobusu, zaistí Dopravca 

príslušne zodpovedajúce dopravno-prepravné opatrenia, napríklad náhradný autobus. 

8. Dopravca je povinný pri zabezpečovaní záväzku podľa tejto Zmluvy dodržiavať príslušné 

právne a technické predpisy. 

9. Autobusy, ktorými bude dopravca zabezpečovať plnenie tejto zmluvy musia byť popri 

označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu názvom cieľovej zastávky 

a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu – „CYKLOBUS“. 

10. Dopravca 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. V prípade, že pôjde o komerčnú reklamu iného subjektu (forma sponzoringu), 

budú výnosy z tejto služby (poskytnutie reklamnej plochy) vo výške 70 % podľa platného 

cenníka reklamy započítané do Výnosov služby cyklobus. Zvyšných 30 % bude výnosom 

z prenájmu reklamnej plochy pre dopravcu. 
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11. Pri umiestnení akýchkoľvek polepov a reklamy na cyklobus musí byť grafický návrh, jeho 

spracovanie a umiestnenie odsúhlasené vopred obidvoma zmluvnými stranami, pričom 

Dopravca 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. Dopravca prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre zabezpečovanie Výkonov v zmysle tejto 

Zmluvy podľa príslušných platných právnych predpisov.  

14. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly prevádzkovania dopravy a plnenia povinností 

Dopravcu podľa tejto Zmluvy, a to priamo alebo prostredníctvom tretích osôb na základe 

písomného poverenia Objednávateľa alebo preukazu uvedeného v Prílohe č. 2 v písm. d). 

15. Dopravca berie na vedomie, že Objednávateľovi vzniká nárok, v prípade nesplnenia 

ktorejkoľvek povinnosti Dopravcu vyplývajúcej zo Zmluvy, na úhradu zmluvnej pokuty zo 

strany Dopravcu vo výške 50 € za každý jednotlivý prípad, resp. ak sa jedná o prípad súvisiaci 

priamo s výkonom dopravy, tak aj opakovane za každý spoj, na ktorom k prípadu, či k jeho 

opakovaniu, došlo. Zmluvná pokuta sa vzájomne započíta s výškou Odplaty Objednávateľa. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06.06.2020 do 27.09.2020.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 Harmonogram dopravy, Príloha č. 2 

Cenník cestovného a Príloha č. 3 Výkaz výkonov. 

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 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov. 

5. Dopravca 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. Objednávateľ je povinný zaplatiť 

Dopravcovi za takto vykonané činnosti až po platnom uzatvorení písomného dodatku k tejto 

Zmluve a ich riadnom a včasnom vykonaní. Dopravca nie je oprávnený začať vykonávať 

činnosti nad rozsah dohodnutý v tejto Zmluve bez predchádzajúceho písomného dodatku k tejto 

Zmluve. 

6. 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 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.  

7. 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 
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platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 

neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve sú platné výlučne formou Dodatkov v písomnej 

forme, očíslovaných a odsúhlasených všetkými zmluvnými stranami. 

11.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

12. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

2 vyhotoveniach. 

V Banskej Bystrici dňa 5.6.2020  V Banskej Bystrici dňa 5.6.2020 

Za Dopravcu:  Za Objednávateľa: 

   
PhDr. Adrian Polóny  MUDr. Ján Nosko 

predseda predstavenstva  predseda predstavenstva 

   
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová  Ing. Dagmar Darulová 

podpredsedníčka predstavenstva  podpredsedníčka predstavenstva 

   
Ing. Anton Mazán   

člen predstavenstva   
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Príloha č. 1 Harmonogram dopravy 

 

 
 

Ďalšie pokyny harmonogramu dopravy: 

1. Dopravca zabezpečí pristavovanie autobusu na východiskovej zastávke „Banská Bystrica, 

Strieborné nám.“ tak, aby bola nakládka bicyklov: 

a) pri spojoch na trasách smer Malý Šturec, Šachtičky a Podkonice začatá najneskôr 15 min pred 

plánovaným odchodom podľa harmonogramu dopravy, 

b) pri spoji na trase Donovaly najneskôr 30 min pred plánovaným odchodom, resp. pri 

priaznivom počasí, kedy sa očakáva (aj vzhľadom na stabilne počtom cestujúcich najväčší 

záujem práve o túto trasu) naplnenie kapacity autobusu, začať nakládku podľa možností čo 

najskôr po príjazde zo spoja z Malého Šturca, resp. Hrochoti. 

2. Členovia osádky autobusu sú povinní riadne vykonávať príslušné úkony tak, aby skutočný 

odchod zodpovedal plánovanému odchodu podľa harmonogramu dopravy (a to aj z nácestných 

zastávok vrátane spiatočných spojov), pri realizácii všetkých úkonov nevyhnutných pre 

bezpečnú prepravu cestujúcich a ich bicyklov. Súčasne sú povinní vo vzťahu k cestujúcim vždy 

vystupovať zdvorilo a poskytovať im potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy. 

Ak na niektorom spoji nie sú prítomní dvaja členovia osádky autobusu (mimo vodiča) určení na 

nakladanie a vykladenie bicyklov, dopravca stráca za príslušnú trasu ako celok právo na úhradu 

nákladov za doplnkový personál vo výške 1/6 sadzby podľa čl. 2 ods. 12 písm. c) Zmluvy a je 

povinný o túto čiastku sám znížiť fakturovanú výšku Odplaty znížením príslušnej sadzby vo 

Výkaze výkonov podľa Prílohy č. 2 Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 

zmluvnú pokutu podľa čl. 3 ods. 15 Zmluvy. 

3. Vodič je povinný pri jazde dodržiavať trasy (s výnimkou vzniku mimoriadnosti na trase) a časy 

odchodov z každej zastávky stanovené v tomto harmonograme dopravy s prihliadnutím na ďalšie 

požiadavky v ňom uvedené (vrátane zabezpečenia prestupov), pričom je povinný fyzicky 

zastaviť na každej zastávke určenej v harmonograme dopravy. Výnimka na povinné zastavenie 

sa vzťahuje na zastávku určenú iba na znamenie alebo požiadanie, či iba na výstup cestujúcich, 
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ak na nej nikto nevystupuje, ako aj na ostatné zastávky, ktorými spoj prechádza s meškaním a 

nikto na nich nenastupuje alebo nevystupuje. V prípade skoršieho prejazdu zastávkou je vodič 

povinný na nej zastaviť a vyčkať do plánovaného času odchodu podľa harmonogramu dopravy; 

v takomto prípade to platí aj u zastávky určenej iba na znamenie alebo požiadanie. Prípadné 

postrehy a návrhy smerujúce k potrebe úpravy harmonogramu dopravy z prevádzkových 

dôvodov Dopravca bezodkladne oznámi Objednávateľovi. 

4. Spoj 5 vyčká na zastávke Banská Bystrica, žel. zastávka mesto na prestup cestujúcich od spoja 

linky MHD č. 26 zo smeru Internátna s príchodom o 7:35 a spoj 1 vyčká na zastávke Banská 

Bystrica, Strieborné nám. na prestup cestujúcich od spoja linky MHD č. 24 zo smeru Starohorská 

s príchodom o 7:46. 

 

5. V prípade, že autobus pri jazde na spiatočnom spoji (č. 4, 8 a 10) nie je po odchode z poslednej 

zastávky pred zastávkou v Banskej Bystrici obsadený žiadnymi cestujúcimi, môže odísť do 

miesta garážovania Dopravcu bez jazdy až do cieľovej zastávky podľa harmonogramu dopravy. 
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Príloha č. 2 Cenník cestovného 

 

a) Jednotné cestovné na spoji zo/do zastávok v Banskej Bystrici do/zo zastávok Malý Šturec, 

Donovaly a Hrochoť: 2,00 € vrátane DPH. 

b) Jednotné cestovné na spoji bez ohľadu na nástupnú/výstupnú zastávku do/zo zastávok Šachtičky, 

Horný Harmanec, Staré Hory, Nemce, Tajov a Čerín: 1,00 € vrátane DPH. 

c) Bicykle cestujúcich sú prepravované bezplatne. 

d) Osoby poverené Objednávateľom podľa čl. 3 ods. 14 Zmluvy k vykonaniu kontroly 

prevádzkovania dopravy a plnenia povinností Dopravcu podľa tejto Zmluvy sú prepravované 

bezplatne. Svoje oprávnenie preukazujú preukazom podľa nasledovného vzoru. 

 

e) Podrobný prehľad cestovného medzi jednotlivými zastávkami: 
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Príloha č. 3 Výkaz výkonov 

a) Kompletný výkaz výkonov – k odoslaniu elektronickou poštou 

 

Pozn.: Objednávateľ predloží Dopravcovi elektronickú verziu výkazu výkonov. 
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b) Zjednodušený výkaz výkonov – k vytlačeniu k faktúre 

 


