
Zmluva o zabezpečení príležitostnej dopravy

uzatvorená podľa ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov § 25 zákona č. 56/2012 Z. z. Zákona o verejnej doprave a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými
stranami:

Objednávateľ:
Názov:             Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:           Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO:              37 870 475
Zast.:              PaedDr. Milan Majerský, PhD. - predseda
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica
Číslo účtu:
(ďalej len „Objednávateľ“)

SK54 8180 0000 0070 0051 9082

a

Dodávateľ:

Názov: SAD Prešov, a.s.
Sídlo: Košická 2, 080 69 Prešov
IČO: 36 477 125
Zast.: Jozef Kičura, predseda predstavenstva

Ing. Oľga Ištvanová, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu: SK14 5600 0000 0088 5788 9001
(ďalej len ,,Dodávateľ“)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je  zabezpečenie príležitostnej dopravy zo záchytných parkovísk
slúžiacich pre návštevníkov udalosti návštevy pápeža Františka v meste Prešov na miesto konania
príhovoru a liturgie pápeža, t.j. na priestranstvo pred mestskou športovou halou na ulici Jána Pavla II.
a  záväzok Objednávateľa uhradiť Dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby.

2. Poskytovateľ služby musí zabezpečiť príležitostnú dopravu dňa 14.09.2021, v čase od 00:05
do 17:00 z miest záchytných parkovísk, nástupných zastávok:

• Parkovisko vo  Veľkom  Šariši, Veľký Šariš, Pivovar Plzenský prazdroj,
• Veľký Šariš, Staničná ulica, železničné výkladisko,
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• Malý Šariš, logistické centrum Vector parks, 
• Prešov, stavba diaľnice D1, úsek Prešov, západ - západný portál tunela Prešov, od miesta 

kruhovej križovatky Vydumanec po západný portál tunela Prešov,  
• Prešov, stavba diaľnice D1, úsek Prešov juh -  južný portál tunela Prešov,  

 
na miesto konania podujatia návštevy pápeža Františka, zastávka Prešovská univerzita, ulica 17. 
novembra a späť na záchytné parkoviská.  
  
3. Interval odchodov autobusov z miest záchytných parkovísk bude závisieť od počtu 
cestujúcich čakajúcich na prepravu a taktiež hodiny prevádzky.  
Predpoklad: 

• dlhší interval v čase od 00:05 do 04:00 hod.  
• kratší interval v čase od 04:00 do 08:30 a od 13:30 do 17:00 hod. 

   
 

II.  
Spôsob realizácie predmetu zmluvy  

  
1. Príležitostná preprava cestujúcich bude realizovaná prostredníctvom autobusovej dopravy 
zabezpečovanej Dodávateľom podľa zmluvne dojednaných podmienok s Objednávateľom.   
   
2. Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi vykonávať príležitostnú dopravu cestujúcich 
autobusmi v minimálnom počte 25 ks a maximálnom počte 30 ks, s ich minimálnou kapacitou 40 miest 
na sedenie. Autobus musí mať informačnú tabuľu ,,Zájazd“ vpredu aj vzadu. (ďalej len „autobus“ v 
príslušnom gramatickom tvare).    
   
3. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť každý autobus na to spôsobilou posádkou, ktorá má skúsenosti 
s prepravou osôb a má platný vodičský preukaz, ktorý ju oprávňuje vykonávať povinnosti podľa tejto 
zmluvy. Dodávateľ je povinný poučiť posádku o povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy.   
   

III.  
Práva a povinnosti zmluvných strán  

  
1. Touto zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje Objednávateľovi, že príležitostnú  dopravu cestujúcich 
vykoná riadne, včas a podľa zmluvne dojednaných podmienok. 
   
2. Dodávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich, v 
prípade, ak sú cestujúci účastníkmi dopravnej nehody postarať sa o ich bezpečnosť a zdravie, 
zabezpečiť prvú pomoc a náhradnú prepravu.    
   
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby posádka autobusu alebo iné oprávnené osoby 
Dodávateľa poskytli cestujúcim akékoľvek potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, 
najmä ich práv a povinnosti, priebehu prepravy a iných informácií týkajúcich sa prepravy cestujúcich, 
ak ich o to cestujúci požiada.   
   



4. Dodávateľ sa súčasne zaväzuje vykonať prepravu cestujúcich autobusmi, ktorých technický 
stav zodpovedá predmetu tejto zmluvy a ponuke predloženej do verejného obstarávania.   
  
5. Dodávateľ je povinný v prípade meškania, poruchy, okolnosti brániacej prevádzke nahlásiť 
tento stav Objednávateľovi okamžite, ako túto skutočnosť zistí a zabezpečiť náhradnú dopravu.  
   
6. Dodávateľ je povinný počas poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, mať uzavretú poistnú 
zmluvu na bolestné poistenie prepravovaných osôb, ktorá zabezpečí prípadné krytie škôd na zdraví 
spôsobených cestujúcim osobám. Dodávateľ je povinný kedykoľvek preukázať Objednávateľovi 
existenciu platnej poistnej zmluvy.    
   
7. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade poruchy, havárie, či inej udalosti spôsobujúcej nefunkčnosť 
autobusu pristaviť náhradný autobus na miesto poruchy a to najneskôr do 30 minút po nahlásení 
poruchy a pokračovať v poskytovaní služieb v súlade s touto zmluvou. V prípade, že tak Dodávateľ 
neurobí, má Objednávateľ právo na uplatnenie sankcie v súlade s čl. V. ods. 2 tejto zmluvy.     
   
8. Objednávateľ sa zaväzuje na zabezpečenie príležitostnej dopravy v súlade s Čl. I tejto zmluvy 
zaplatiť cenu podľa  tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami.    
   
9. Objednávateľ je oprávnený  uplatniť voči Dodávateľovi sankcie dohodnuté v tejto Zmluve v 
prípade porušenia jeho povinností uvedených v tejto Zmluve.   
     
10. Dodávateľ  sa zaväzuje  zabezpečiť na nástupných zastávkach príležitostnej  dopravy jej 
označenie, názov zastávky, príp. jej číslo.  
   

IV.  
Cena a platobné podmienky  

  
1. Objednávateľ sa  zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi  za poskytnutie príležitostnej dopravy  v zmysle 

článku I. tejto zmluvy cenu vo výške 2,20 EUR s DPH  za každý kilometer, ktorý autobus 
Dodávateľa prejde pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy a za  prenájom každého autobusu  
cenu  vo výške 300 EUR s DPH . Dodávateľovi patrí cena za vzdialenosť, ktorú autobus prejde 
podľa trasy predloženej objednávateľom medzi určenými zastávkami v stanovenom poradí podľa 
stanovenej trasy a za prenájom autobusu.   

   
2. Dodávateľ je povinný pri predložení faktúry zaslať ako neoddeliteľnú prílohu aj prehľad 

vykonaných jázd za fakturované obdobie spolu s výpisom údajov alebo fotodokumentáciu 
tachometra pred začiatkom výkonu príležitostnej dopravy a po jej ukončení. Objednávateľ následne 
overí oprávnenosť zrealizovaných jázd a v  prípade správnosti predloženého prehľadu vykonaných 
jázd odsúhlasí Dodávateľom predloženú faktúru, v opačnom prípade faktúru vráti na dopracovanie.   

   
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi za poskytnutú službu uvedenú v článku I. tejto zmluvy 

zaplatí riadne, včas a to na základe riadne vystavenej faktúry najneskôr k 15-temu dňu 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca so splatnosťou 30 dní od jej doručenia. V prípade vrátenia 
faktúry na dopracovanie bude jej opätovným doručením plynúť nová lehota splatnosti.  

   



V.  
Sankcie a náhrada škody  

  
  Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnutú príležitostnú dopravu sa považuje za uhradenú, 
ak je v lehote splatnosti pripísaná na bankový účet Dodávateľa uvedený v tejto Zmluve.  
  
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dodávateľ poruší akúkoľvek svoju zmluvnú povinnosť 
vyplývajúcu z tejto zmluvy, Objednávateľ má nárok na uplatnenie si zmluvnej pokuty vo výške 100 
eur za každé porušenie zmluvnej povinnosti Dodávateľa.  
  
2. Dodávateľ zodpovedná za škodu na zdraví a vecnú škodu, ktorá vznikne cestujúcim počas 
prepravy do limitu poistného plnenia, ktoré vyplatí poisťovňa v prípade poistnej udalosti osobe, ktorej 
bude spôsobená škoda prevádzkou motorového vozidla, ak ku škode nedošlo v dôsledku zavinenia 
cestujúceho alebo tretej osoby. 
  
3. Dodávateľ zodpovedá aj za škodu, ktorá počas prepravy vznikne bez zavinenia cestujúceho 
alebo tretej osoby na veciach, ktoré mali cestujúci na sebe, pri sebe alebo na batožinách. 

 

VI.  
Doba trvania zmluvy, platnosť zmluvy  

  
1. Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností ktoré z tejto zmluvy 

vyplývajú pre zmluvné strany. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobudne prvým dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

 
2. Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby platnosti. 

     
3. Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek aj písomnou dohodou zmluvných strán.   
   
4. Zmluva zaniká aj odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa § 345 a nasl. 

Obchodného zákonníka.   
   
5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať, a to aj bez udania dôvodu.       
  

VII.  
Záverečné ustanovenia  

  
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
dvoch vyhotoveniach.   
   
2. Zmeny alebo dodatky, k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou formou, po ich 
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.   
   



3. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, pokiaľ nebudú vyriešené
vzájomnou dohodou budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky a podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo
neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne,
nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jej podpisu
nie je ničím obmedzená. Obsahu Zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.

V Prešove,  dňa 13.09.2021

............................v.r..........................                   .......................v.r......................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.            Jozef Kičura

predseda Prešovského samosprávneho kraja                       predseda predstavenstva

.........................v.r........................
Ing. Oľga Ištvanová

podpredseda predstavenstva


