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 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“) 

 

 

 

DOPRAVCA:     ZUTO BUS s.r.o. 

Sídlo:   Tatranská 6395/85, 97411 Banská Bystrica 

    IČO:   47593393 

    IČ DPH:  SK202 3985865 

    Zast.:   Miklóši Tomáš 

    Bankové spojenie:  SLSP a.s.  

    Číslo účtu:   SK75 0900 000 000 505 5697 047 

    Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 26175/S 

    (ďalej ako „Dopravca“) 

 

a 

OBJEDNÁVATEĽ:   
 

  

     Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 

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

    IČO:    422 99 268   

    DIČ:   2023528463 

Zast.: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ  

Bank. spojenie:  ČSOB, a.s. 

    Číslo účtu:  SK 18 7500 0000 0040 1614 8825 

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 – 

turistov, prostredníctvom osobitnej pravidelnej dopravy „SKIBUS“ na trase 

Banská Bystrica – Donovaly, za Objednávateľom dohodnuté cestovné (ďalej len 

„Výkony“), na dohodnutej trase, dohodnutých zastávkach a v intervaloch podľa 

Harmonogramu dopravy (Príloha č. 1 Zmluvy), autobusmi Dopravcu, Dopravcom pre 

Objednávateľa, 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 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.  
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3. Osobitná pravidelná doprava bude vykonávaná v termíne od 2.1.2021 do 28.2.2021 

v závislosti od snehových podmienok len počas víkendov, sviatkov a dní pracovného 

pokoja a jarných prázdnin Banskobystrického kraja (15.2.-19.2.2021): pravidelne 

v časoch, trasách a zastávkach podľa Prílohy č. 1 Zmluvy. 

 

 

Článok 2 

Výška odplaty  

 

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

Objednávateľ, je v sume 186 EUR vrátane DPH za jeden prevádzkový deň (celkové 

náklady bez odrátania výnosu z cestovného).  

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 a prepravených osôb. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu, 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. K predkladaným faktúram je Dopravca povinný uviesť prehľadnú tabuľku s počtom 

ubehnutých kilometrov a počtom prepravených osôb za účtované obdobie. 

4. Výnos z cestovného vyzbieraný dopravcom bude odovzdaný objednávateľovi mesačne 

spolu s výkazom dopravcu, na účet objednávateľa. 

5. 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 konkrétneho Objednávateľa.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť Odplatu za Výkony podľa tejto Zmluvy 

bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet Dopravcu uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

7. 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.  

8. Na spojoch vykonávaných podľa tejto Zmluvy bude platiť osobitná tarifa, a to 

1,5€/osoba/jednosmerná jazda vrátane DPH a 2€/osoba/obojsmerná jazda 

vrátane DPH. Tarifa platí pre každú osobu na 1 spoj bez ohľadu na vek, a dĺžku 

prepravy na danej trase/spoji. 

9. Cestovné podľa ods. 8 tohto článku zahŕňa prepravu na 1 spoji na osobitnej 

pravidelnej linke podľa tejto Zmluvy (Príloha č. 1 Zmluvy) a prepravu 1 ks lyží a 1 ks 

malej batožiny (ruksak, a pod.). 

10. Dopravca je povinný vydávať cestujúcim cestovné lístky v hodnote podľa ods. 8 tohto 

článku. 

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

ods. 8 tohto článku, 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. 
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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. 

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 spravuje Prepravným poriadkom Dopravcu. 

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

poskytovaných výkonov, alebo inú zmenu v dohodnutom Harmonograme dopravy, je 

Dopravca povinný túto požiadavku realizovať prostredníctvom uzavretia Dodatku 

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

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 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. 

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 autobusu, zaistí Dopravca príslušne 

zodpovedajúce dopravno-prepravné opatrenia, napríklad náhradný autobus. 

8. Dopravca si v záujme bezpečnosti dopravy vyhradzuje právo najneskôr deň vopred 

zrušiť prepravu pri nepriaznivom počasí, resp. nezjazdnosti komunikácie k cieľovej 

stanici. 

9. Túto skutočnosť oznámi najneskôr deň vopred objednávateľovi. 

10. Dopravca je povinný pri zabezpečovaní záväzku podľa tejto Zmluvy dodržiavať 

príslušné právne a technické predpisy. 

11. 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 – „SKIBUS“. 

12. 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. Ak je toto označenie vrátiteľné, tak je 

dopravca povinný ho po ukončení predmetného zmluvného vzťahu OOCR vrátiť 

(najmä magnetické tabule, inak dopravca zodpovedá za škodu, ktorá mu takýmto 

nevrátením zo strany dopravcu vznikne). 

13. Dopravca je takisto povinný označiť každý SKIBUS reklamným prvkom (napríklad 

erb BBSK, označenie Za horami, za dolami a pod.), ktorý zabezpečí OOCR v 

spolupráci s BBSK a toto označenie strpieť počas vykonania všetkých jázd SKIBUSU 

a zároveň povinnosť dopravcu dbať na to, aby bolo toto označenie viditeľné (čisté) a 

umiestnené na viditeľnom mieste na SKIBUSE a toto označenie, pokiaľ je vrátiteľné, 

po ukončení predmetného zmluvného vzťahu OOCR vrátiť (najmä magnetické tabule, 
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inak dopravca zodpovedá za škodu, ktorá mu takýmto nevrátením zo strany dopravcu 

vznikne). 

14. Okrem loga objednávateľa má právo objednávateľ na umiestnenie reklamy 

s tematikou podporujúcou službu skibus 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 skibusu. Zvyšných 

30 % bude výnosom z prenájmu reklamnej plochy pre dopravcu. 

15. Pri umiestnení akýchkoľvek polepov a reklamy na skibus 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. 

16. 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). 

17. Dopravca prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre zabezpečovanie Výkonov 

v zmysle tejto Zmluvy podľa príslušných platných právnych predpisov. 

18. Jazdenie SKIBUSU bude vykonávané za predpokladu, že cieľové lyžiarske strediská a 

areály sú v prevádzke, to znamená majú vyhovujúce snehové podmienky. Zmluvné 

strany sa dohodli, že jazdy SKIBUSU nebudú vykonávané v prípade, ak to nebude 

možné v dôsledku opatrení príslušných orgánov verejnej správy v súvislosti s 

protiepidemickými opatreniami COVID – 19. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.1.2021 do 28.2.2021.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1  Harmonogram dopravy 

a Príloha č. 2 Kalkulácia nákladov. 

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. 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 
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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 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 10.12.2020                 V Banskej Bystrici dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

…....................................................                          ….................................................... 

ZUTOBUS, s.r.o.                                                     OOCR Stredné Slovensko 

Tomáš Miklóši                                                          MUDr. Ján Nosko                     

                                                           predseda predstavenstva  

      

 

 

….................................................... 

  OOCR Stredné Slovensko  

  Ing. Dagmar Darulová 

  podpredsedníčka predstavenstva 
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Príloha č.1: Harmonogram dopravy  

 

 

Príloha č.2: Kalkulácia nákladov 

 

POČET DNÍ PREVÁDZKY  24 

POČET KM / DEŇ (celkom) 169,8 

CENA na KM s DPH 1,10 € 

CENA na DEŇ s DPH 186€ 

NAKLADY CELKOM 4 464€ 

 


