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Zmluva o službách vo verejnom záujme 

pri prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy 

č. 27./22 

 

Zmluvné strany: 

 

Dopravca: eurobus, a.s. 

Sídlo: Staničné námestie č. 9, 04204 Košice 

Zastúpená:  Ing. Ľubomírom Gerši, generálnym riaditeľom  

IČO: 36211079 

DIČ: 20200622352 

IČ DPH: SK 2020062352 

Bankové spojenie:  IBAN SK96 0000 0004 4930 6640 

Zápis v OR: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1202/V 

(ďalej „dopravca“ v príslušnom gramatickom tvare ) 

 

a 

 

Objednávateľ: Obec Hyľov 

Sídlo: č. 21 , 044 12  Hyľov   

Zastúpená:  Bc. Júlia Kočíková, starosta obce 

IČO: 00 324 230 

DIČ: 2021235997 

Bankové spojenie:  Príma banka Slovensko, IBAN: SK78 5600 0000 0004 5757 3001 

Kontaktné údaje: +421 918 656 974, email: hylov@centrum.sk 

(ďalej „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare ) 

 

Zmluvné strany v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zmien a doplnkov, nariadenia Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a 

súvisiacich predpisov uzatvárajú nasledovnú zmluvu: 

 

I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej prímestskej autobusovej 

dopravy (ďalej len „zmluva“) je záväzok dopravcu poskytnúť objednávateľovi dohodnuté dopravné výkony 

pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme a záväzok objednávateľa uhradiť dopravcovi 

za poskytnuté dopravné výkony vo verejnom záujme náhradu vzniknutej straty, ktorá vznikne v dôsledku plnenia 

zmluvy. 

2. Účelom zmluvy je uspokojovania prepravných potrieb osôb, zabezpečenia nevyhnutných dopravných služieb 

súvisiacich s verejnou prímestskou autobusovou dopravou osôb, úprava právnych a finančných vzťahov medzi 

zmluvnými stranami, ktoré pri tejto preprave vznikajú. 

 

II. 

Dopravná požiadavka a úhrada straty   

 

1. Dopravca na základe žiadosti objednávateľa zabezpečí dopravné výkony: 

Pondelok - Piatok 

Linka 802431 spoj č. 37. 
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Úsek Nižný Klátov – Hyľov a späť. 

Vzdialenosť: 8,0 km. 

2. Plánované náklady dopravcu za zabezpečenie dohodnutých dopravných výkonov: 50.- € paušálna čiastka  

mesačne. 

3. Úhrada straty za výkon dohodnutých dopravných výkonov sa bude uskutočňovať mesačne. Dopravca po ukončení 

kalendárneho mesiaca vystaví objednávateľovi faktúru (daňový doklad) s lehotou splatnosti 14 kalendárnych dní, 

ktorým bude vyúčtovaná vzniknutá strata za zabezpečenie dohodnutých dopravných výkonov.  

3. V prípade, že objednávateľ je platcom DPH bude k výške fakturovanej sumy pripočítané DPH vo výške platnej ku 

dňu zdaniteľného plnenia. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti na účet dopravcu podľa vystavenej faktúry, pričom 

zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude akceptovať aj elektronické faktúry vystavované dopravcom, ktoré 

bude zasielané na emailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. 

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dopravca oprávnený požadovať úrok z omeškania vo 

výške podľa obchodnoprávnych predpisov. 

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dopravca sa zaväzuje zabezpečovať dohodnuté dopravné výkony pomocou primeraných autobusov, ktorých 

kapacita a technická vybavenosť bude dostačujúca na plnenie predmetu a účelu tejto zmluvy.  

2. V prípade potreby na zabezpečovanie mimoriadnych dopravných výkonov dopravca zabezpečí mimoriadnu 

dopravu po dohode s objednávateľom. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje vopred prerokovať s dopravcom všetky dopravné obmedzenia a výluky dopravy, ktoré 

sa budú dotýkať výkonov. 

4. Zmeny v rozsahu dohodnutých výkonov môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

5. V prípade mimoriadnych okolností, v dôsledku ktorých sa stane záväzok dopravcu nesplniteľný alebo nemožný, 

nie je dopravca touto zmluvou viazaný a je povinný bez meškania tieto okolnosti oznámiť objednávateľovi. V 

prípade, že v dôsledku vzniku týchto okolností nedôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany dopravcu, tento je 

povinný obnoviť plnenie podľa tejto zmluvy ihneď po zániku okolností. 

6. Ďalšie  práva   a povinnosti   zmluvných   strán   sa   riadia   ustanoveniami   tejto   zmluvy  a príslušnými 

ustanoveniami Zákona o cestnej doprave a Obchodného zákonníka. 

 

IV. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

2. Zmluva zaniká: 

a) uplynutím dojednaného zmluvného obdobia, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) písomnou výpoveďou zmluvnej strany, výpovedná doba 1 mesiac začína plynúť prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 

d) odstúpenie od zmluvy dopravcom v prípade, že objednávateľ je viac ako 30 kalendárnych dní po lehote 

splatnosti s úhradou faktúry na úhrada preukázanej straty dopravcu alebo v prípade, že sa výkon dopravy pre 

dopravcu stal nesplniteľným alebo jeho plnenie nemožným, 

e) odstúpenia od zmluvy dopravcom v prípade, ak podľa rozhodnutia dopravcu ďalšie poskytovanie dohodnutých 

dopravných výkonov sa stalo ekonomicky nerentabilným a zmluvné strany sa nedohodli na primeranom 

navýšení plánovaných nákladov dopravcu na zabezpečenie dopravných výkonov. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy dopravcom, dopravca dňom odstúpenia od zmluvy zastaví  poskytovanie  

výkonov  v prospech objednávateľa podľa tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy zo strany dopravcu nezaniká 

záväzok objednávateľa dopravcovi uhradiť stratu za skutočne poskytnuté výkony. 

4. Zmluva zanikne aj v prípade, že dopravcovi nebude znova udelená dopravná licencia na vykonávanie pravidelnej 

autobusovej dopravy. 
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V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 

1.4.2022.  

2. Je vyhotovená písomne v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár. 

3. Každá zmena a doplnok tejto zmluvy vyžaduje k nadobudnutiu platnosti vzájomný súhlas oboch zmluvných strán, 

musí mať formu písomného dodatku k tejto zmluve. 

4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia zákona o cestnej doprave, 

Obchodného zákonníka a ostatných s tým súvisiacich právnych predpisov platných v SR. 

5. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, o ktorých sa zmluvné strany nevedia 

dohodnúť, budú riešené podľa právneho poriadku SR upravujúcich súdne konanie. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju  vlastnoručne podpísali. 

7. Podpísaním tejto zmluvy stráca platnosť zmluva č. 144/2012. 

 

 

 

 

 


