Zmluva o
uzatvorená

osôb
osobitnej pravidelnej dopravy
v platnom znení,

zabezpe ení

pod>'a F24

o cestnej
zákona NR SR E. 56/2012 Z.z.
stranami:
medzi týnmito zmluvnými

doprave

(d'alej len ,Zmluva*")

DOPRAVCA:

ZUTO BUS s.r.o.
Sidlo:

Banská

Bystrica

47593393

ICO:
I

97411
Tatranská6395/85,
SK202 3985865

DPH:

Tomás Miklóai

Zast.:

Bankové spojenie:

Cislo útu

SLSP

5569 7047
SK75 0900 0000 0050
26175/S
v: OR SR

Spolonost' zapísaná
(d'alej ako ,Dopravca")
a

OBJEDNÁVATEL:
Oblastná

organizácia

Námestie SNP .

Sidlo:

zapísaná v:

1, 974 01 Banská Bystrica

422 99 268

IO:
DIC:
IC pre DPH:

Slovensko
cestovného ruchu Stredné

2023528463
nie je platitelom DPH
cestovného ruchu
registri oblastných organizácii
SR, .
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Ministerstva
10206/2012/SCR, dHa 6.3.2012

Zast.:

MUDr. Ján Nosko,
predseda predstavenstva

Milan Paprka,
Bank. spojenie:
Cislo útu:
Kontaktná osoba:

podpredseda predstavenstva
CSOB, a.s.
SK18 7500 0000 0040 1614 8825

Ing.Jiri Pë, PhD., výkonnýriadite>

Telefón:
e-mail:

(d'alej ako ,Objednávatel)
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lánok 3
Vymedzenie vzájomnych práv
starat

je povinný

.Dopravca

prepravovaných

upraveným

osôb

autobusom s

pri

sa

a

povinností

najmä o bezpenose a pohodlie
apeciálne
Výkony podla tejto Zmluvy

preprave

zabezpeovat
priestorom na bezpené

a

akoda

ulo~enie bato~iny.
na

zdraví, zodpovedá

za

ñu Dopravca

cestujúcemu vznikne poas prepravy
dopravných
akodu spôsobenú prevádzkou
o zodpovednosti za
ustanovení
za
podla
zákonníka. Zodpovednost
Ob ianskeho

Ak

2.

prostriedkov,

pod>'a

ust.

§

427

a

nasl.
bud' spolone

doh>adom

cestujúcim a pod jeho
vrátane rozsahu náhrady tejto
oddelene (cestovná bato~ina),
alebo
bato~ina)
(priruná
Dopravcu.
rozsahu
akody, sa spravuje Prepravným poriadkom
Dopravcovi potrebu zmeny
oznámi
písomne
V pripade, ~e Objednávate>
Harmonograme dopravy, je
inú z m e n u v dohodnutom
uzavretia Dodatku
poskytovaných výkonov, alebo
realizovae' prostredníctvom
túto
po~iadavku
Dopravca povinný

Skodu na bato~ine

k

A.

tejto Zmluve,

prepravovanej

do 5 dní od doru enia

s

návrhu Objednávate>'om.

pod>'a
informovanie verejnosti o výkonoch
Dopravca v as zabezpeí
pokynov
výkonoch bezplatne, pod>a
pripadne zmenách v týchto
musí Dopravca
s Objednávate>'om.

Vaetky

zmeny

výkonoch

vo

tejto Zmluvy,
a v sú innosti
v dostato nom

Objednávate>om.

rokovaní s
predstihu konzultovat' na spolonom
prepravného
kontrolu dodr~iavania tarify,
Výkonov,
uskuto Hovaní
Dopravca je povinný uskutoHovat
vodi a pri

asovom

5.

kontrolu nad dodr~iavaním povinnostíi
na základe písomnej
prostredníctvom tretích osôb

poriadku

a

zmluvy.
autobusov. K povinnostiam
vybavenie
technický
6. Dopravca zodpovedá za riadny
autobusov.
vnútornej a vonkajaej istoty
Dopravcu patrí aj zabezpe enie
prísluane
nehody autobusu, zaistí Dopravca
7. V pripade mimoriadnej situácie, najmä
autobus.
opatrenia, napríklad náhradný
zodpovedajúce dopravno-prepravné
deH vopred
najneskôr
dopravy vyhradzuje právo
8. Dopravca si v záujme bezpenosti
komunikácie k cielovej
poasí, resp. nezjazdnosti
prepravu pri nepriaznivom
a

to

aj

stav a

zruait

stanici.

deH vopred objednávate>ovi.
9. Túto skuto nost oznámi najneskôr
zabezpeovaní záväzku pod>a tejto
10. Dopravca je povinný pri

Zmluvy dodr~iavat

technické predpisy.
prísluané právne a
zmluvy musia byt' popri
bude dopravca zabezpeovat plnenie tejto
11. Autobusy, ktorými
názvom cie>ovej
vzadu
a
ozna ené
vpredu
obchodným menom dopravcu
ozna ení
-,,TURBUS".
osobitnú pravidelnú dopravu
zastávky a nápisom oznaujúcim
cestovného ruchu Stredné
umiestnie logo Oblastnej organizácie
povinný
12. Dopravca je
na
text na karosérii vozidiel urených
Slovensko prípadne aj jej názov a prísluaný
rozmeroch
a
v
mieste
na
Výkonov pod>'a tejto Zmluvy a to
zabezpeenie
takisto logo
Dopravca je povinný umiestnit'
po~adovaných zo strany Objednávate>'a.

,Dovolenka na Slovensku dobrý nápad".
dopravy a výstavby SR a logo
s tematikou
na umiestnenie reklamy
Okrem týchto log má právo objednávatel
bude zabezpeovat' slu~by pod>a tejto
podporujúcou slu~bu turbus na autobuse, ktorý
reklamu iného subjektu (forma
o komer nú
Zmluvy. V prípade, |e pôjde
70
reklamnej plochy) vo výake
sponzoringu), budú výnosy z tejto slu~by (poskytnutie
do výnosov slu~by turbusu. Zvyaných
% podl'a platného cenníka reklamy zapoítané
30 % bude výnosom z prenájmu reklamnej plochy pre dopravcu.
návrh,
na turbus musí byt grafický
13. Pri umiestnení akýchko>'vek polepov a reklamy
stranami,
odsúhlasené vopred obidvoma zmluvnými
jeho spracovanie a umiestnenie
Ministerstva

3

priom Dopravca má výhradné právo pre inataláciu polepov a ich odstránenie
z bezpe nostných
14.

dôvodov.

Naklady
na výrobu umiestnenie polepov budú útované
Zmluvy v be~ných cenách podl'a zútovania od prvovýroby,
a

na

t'archu

predmetu tejto

resp. cenníka za práce

S tým spojené (polep/odstránenie fólii).
15.

Dopravca prehlasuje, ~e splHa vaetky podmienky pre zabezpeovanie
zmysle tejto Zmluvy pod>'a prísluaných platných právnych predpisov.

Výkonov

v

lánok 4
Záverené

ustanovenia

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu uritú do 31.07.2022.
2. Neoddelitel'nou súaseou
tejto zmluvy je Príloha . 1 Harmonogram dopravy.
3. Zmluvu mô~e vypovedae ktoráko>vek zmluvná
strana, a to aj bez uvedenia dôvodu,
S výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota zaína

mesiaca

plynút od prvého dHa

nasledujúceho po doruení výpovede.

A. Zmluvné strany

sa dohodli, ~e ostatné
vze'ahy a nároky bli~aie neupravené v tejto
Zmluve sa riadia prísluanými ustanoveniami zákona .56/2012 Z.z. a z.. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka a
5.

iných súvisiacich právnych predpisov.
Dopravca je oprávnený vykonae innosti nad rozsah dohodnutý v tejto Zmluve a~ na

základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán uzatvorenej vo forme písomného a
oislovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom si zmluvné strany dohodnú rozsah
inností, ich termín realizácie, výaku odplaty za ich vykonanie a spôsob úhrady.

Objednávate> je povinný zaplatie Dopravcovi za takto vykonané innosti

a~ po

platnom uzatvorení písomného dodatku k tejto Zmluve a ich riadnom a vasnom

vykonaní. Dopravca nie je oprávnený zaat vykonávae' innosti nad rozsah dohodnutý
v tejto Zmluve bez predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve.
6.

Ka~dá zo zmluvných strán sa zaväzuje, ~e neprevedie nijaké
práva a povinnosti
(záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich ast
na iný subjekt bez

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade poruaenia tejto
povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpeni) mluvných záväzkov, neplatná.
V pripade poruaenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná

strana oprávnená od zmluvy odstúpit, a to s úinnostou
pisomné oznámenie o odstúpení zmluvy doruené

odstúpenia ku dhu, ked' bolo

druhej zmluvnej strane.

7. Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným i

neúcinným,

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré z0stávajú platné a úinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zaväzujú dohodou nahradie' neplatné alebo
neúinné
ustanovenie novým platným a úinným
ustanovenim, ktoré najlepaie
zodpovedá pôvodne zamýa>anému úelu neplatného alebo neúinného ustanovenia.
8. V prípade, ak bude pod>'a tejto Zmluvy potrebné doruovat' inej zmluvnej strane

akúko>'vek písomnost, doruuje

sa táto pisomnose' na adresu zmluvnej strany uvedenu

v tejto Zmluve, dokial' nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá
pisomnost' doruuje. V prípade, ak sa pisomnost' aj pri dodr~aní týchto podmienok
vráti nedoruená, zmluvné strany si dohodli, ~e úinky doruenia nastávajú tretím
dHom po vrálení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doruuje.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, ~e sú spôsobilé na právne úkony, |e túto Zmluvu uzatvorili
na základe ich slobodnej a vá~nej vôle, ~e Zmluva nebola uzavretá v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, ~e si Zmluvu preitali, jej obsahu porozumeli a na

4

znak súhlasu sjej obsahom ju vlastnorune

podpisujú atatutárni zástupcovia

zmluvných strán.

platné výlune formou Dodatkov
stranami.
a odsúhlasených vaetkými zmluvnými
v písomnej forme, oíslovanych
dHom
a ú innose
stranami
11. Zmluva nadobúda platnose dHom podpisu zmluvnými
zákonníka.
Ob
ianskeho
47a
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle §
ka~dá zmluvná strana obdr~í po
z
12. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, ktorých

10. Akékolvek zmeny

a

doplnky

k

tejto

Zmluve sú

I vyhotovení.
oRGANIZAC
2ÁCIA.
AO

VBanskej Bystrici, diña .5.2o22

C&STOVNS

a STREDMbapVENSKO
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Bystrica

9268

28483
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O0CR Stredné Slovensko

ZUTOBNS, s.r.o.
Tomás Miklóai\

MUDr. Ján Nosko

predseda predstavenstva

O0ERStredné Slovensko

Milan Paprka
podpredseda predstavenstva

