
Zmluva o poskytovaní služieb  

prepravy osôb autobusmi a mikrobusmi 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zák. v znení neskorších predpisov  

 

Objednávateľ:     Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra  

Sídlo:                     Drážovská 14, 950 12 Nitra 

Štatutárny orgán:    RNDr. Ľuboš Černý, riaditeľ školy 

Zástupca oprávnený rokovať:  

vo veciach zmluvných:  RNDr. Ľuboš Černý 

vo veciach technických:  Ing. Mgr. Zuzana Vajdová 

IČO: 00162370 

DIČ: 2021062538 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu:  IBAN SK51 8180 0000 0070 0030 9325 

(ďalej len “Objednávateľ”)  

 

Poskytovateľ:  GYEPESTRANS, s.r.o. 

Sídlo:                  951 02 Dolné Obdokovce 242 

Štatutárny orgán:   Silvester Gyepes 

IČO:                           47 021 306 

IČ DPH:                     SK 2023701570 

Bankové spojenie:  SLPS 

číslo účtu:                IBAN:  SK190900 0000 0051 4149 3876 

 

Číslo telefónu:         0907 139 808 

e-mail:                       info@gyepestrans.sk 

Zástupca oprávnený rokovať:   

vo veciach zmluvných:   Silvester Gyepes 

vo veciach technických:  Silvester Gyepes 

zapísaný v Obchodnom registri:  Okresného súdu Nitra, vo vl. č. 33699/N 

(ďalej len “Poskytovateľ”)  



(ďalej spolu ako „ Zmluvné strany“)  

Preambula 

Túto zmluvu o poskytovaní služieb osobnej prepravy (ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú Zmluvné strany 

ako výsledok v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 343/2015 Z.z.“) vyhlásenej verejným obstarávateľom, ktorým je Stredná odborná škola 

veterinárna,  Drážovská 14, Nitra,  ako Objednávateľ.  

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať služby osobnej prepravy osôb 

vrátane batožiny (ďalej len „Osobná preprava“ alebo „služba“) podľa potrieb Objednávateľa 

autobusmi a mikrobusmi . 

2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za poskytnuté služby Osobnej prepravy cenu v 

zmysle a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.  

Článok II. 

Spôsob a čas plnenia 

1. Objednávateľ objedná službu minimálne 7 dní pred jej plánovanou realizáciou zaslaním požiadavky 

do e-mailovej schránky  info@gyepestrans.sk  Poskytovateľa, prípadne telefonicky,  ktorý jej prijatie a 

odsúhlasenie následne obratom potvrdí na e-mail Objednávateľa sosvetnr@sosvetnr.sk  najneskôr do 

8 hodín od odoslania požiadavky. 

2. V prípade  čakacej doby prepravy autobusom alebo mikrobusom Poskytovateľ  je oprávnený si 

účtovať  za každú začatú hodinu čakania  7,00 eur . 

Článok III. 

Cena, platobné podmienky 

1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená podľa vyhodnotenej cenovej ponuky predloženej 

poskytovateľom, ako paušálne náhrady do 100 km 120,00 eur v prípade prepravy autobusom a nad 

100 km výkonu 1,20 eur/ 1 km jazdy. 

Pri preprave mikrobusom paušálne náhrady do 100 km 70,00 eur a nad  100 km 0,70 eur/1 km jazdy.  

2. Cena za Osobnú prepravu nezahŕňa 20% DPH v tuzemskej doprave,  mýtne a diaľničné poplatky 

podľa aktuálnej tarify, plus prípadné parkovacie a ubytovacie poplatky vzniknuté pri poskytovaní 

osobnej prepravy podľa tejto Zmluvy. 

3. Zmena dohodnutej ceny je možná len na základe legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu 

ceny, napríklad v prípade zmeny DPH a to len vzájomnou dohodou Zmluvných strán formou 

písomného dodatku k tejto Zmluve, pričom finančný limit zákazky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 

343/2015 Z. z. nesmie byť prekročený.  

4. Objednávateľ si u poskytovateľa vyhradzuje právo možnosti zmeniť objednávku na aktivitu 48 

hodín pred jej konaním  bez finančnej sankcie. 
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5. Celková cena predmetu zmluvy nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky  15 000,00 eur  

bez DPH.  

 

6. Úhrada ceny za Osobnú prepravu v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou 

bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu v eurách bude 

Objednávateľ uhrádzať Poskytovateľovi na základe predloženej faktúry so 14 dňovou lehotou 

splatnosti odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového 

dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a špecifikáciu fakturovanej ceny 

dodanej služby podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom 

rozsahu Poskytovateľ. Každá faktúra musí obsahovať rozpis zrealizovaných jázd pre Objednávateľa. 

7. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká Poskytovateľovi riadnym splnením jeho záväzku.  

 

Článok. IV 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ je povinný:  

a) uhradiť Poskytovateľovi za poskytnutú službu dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto Zmluvy,  

b) v prípade ak chce zrušiť potvrdenú objednávku, oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi 

najneskôr do 48 hodín pred jej realizáciou, 

c)  v prípade, že sa žiaci zúčastnia odborného vyučovania v teréne ( poľnohospodárske družstvá 

a pod. ), kde si znečistia obuv, zabezpečiť čistú obuv na prezutie, 

d)  postarať sa o slušné správanie žiakov, udržiavanie poriadku a čistoty v interiéri vozidla, 

e)  uhradiť vzniknuté škody  na interiéri vozidla spôsobené nevhodným správaním prepravovaných 

osôb . 

2. Poskytovateľ je povinný:  

a) zabezpečiť pristavenie autobusu alebo mikrobusu na určenom mieste a v určenom čase,  

b) zabezpečiť, aby každý autobus, mikrobus, ktorým sa bude preprava uskutočňovať bolo v dobrom 

technickom stave s funkčnou klimatizáciou a vždy čistou karosériou a interiérom vozidla,  

c) mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všetky vozidlá používané v súvislosti s 

Poskytovateľom poskytovanou službou podľa tejto Zmluvy,  

d) sledovať stav pozemných komunikácií na ceste podľa čl. I. bod 1. tejto Zmluvy a informovať 

Objednávateľa o potrebe zmeny času pristavenia vozidla v potvrdenej objednávke za účelom 

zabezpečenia včasnej prepravy osôb zo sídla objednávateľa do určeného cieľa prepravy 

2.1. Poskytovateľ zodpovedá za slušné správanie, vhodné oblečenie a upravený zovňajšok vodičov. 

Vodiči sú povinní počas prepravy žiakov a  zamestnancov Objednávateľa zdržať sa fajčenia 

tabakových výrobkov.  



2.2. V prípade poruchy, resp. havárie vozidla poskytujúceho Osobnú prepravu je Poskytovateľ 

povinný ihneď, t. j. najneskôr do 20 minút po oznámení tejto skutočnosti vyslať na miesto poruchy 

alebo havárie náhradné vozidlo.  

Článok. V 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že dôjde k pristaveniu vozidla Poskytovateľom na základe riadne potvrdenej objednávky 

Objednávateľom a objednávka sa na mieste zruší, má Poskytovateľ právo na náhradu nákladov v 

paušálnej výške 120 eur – paušálna náhrada do 100 km autobus, 70 eur – paušálna náhrada do 100 

km mikrobus.  Náklady uhradí Objednávateľ v mesačnej súhrnnej faktúre.  

2. Ak Poskytovateľ nepristaví vozidlo v termíne potvrdenom v objednávke, má Objednávateľ právo 

účtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 120 eur za autobus a 70 eur za mikrobus. V 

prípade, že z dôvodu oneskoreného pristavenia alebo nepristavenia vozidla vznikne Objednávateľovi 

škoda, poskytovateľ ju hradí v plnej výške.  

3. Ak z dôvodov na strane Poskytovateľa bude musieť Objednávateľ objednať prepravu u iného 

prepravcu vzťahuje sa na Poskytovateľa povinnosť zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie primeranej náhradnej prepravy po odrátaní 

nákladov, ktoré by vynaložil za prepravu podľa tejto Zmluvy o čom musí byť Poskytovateľ včas 

oboznámený. V takom prípade nemá Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 2. tohto 

článku Zmluvy.  

4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vyhotovenej a doručenej faktúry v lehote 

splatnosti má Poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý, 

aj začatý deň omeškania.  

 

Článok. VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k 

Zmluve schválenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.  

3. Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť:  

a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Za podstatné porušenie zmluvy 

Objednávateľom sa považuje porušenie povinnosti uhradiť dohodnutú splatnú cenu podľa čl. IV. bod 

1. písm. a) tejto zmluvy o viac ako 15 dní. Za podstatné porušenie zmluvy Poskytovateľom sa 

považuje opakovaný postup podľa čl. V. bod 2 a 3 tejto zmluvy.  

c) výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpoveď musí byť uskutočnená v listinnej podobe a  

doručená na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na zmenenú adresu 

riadne oznámenú druhou zmluvnou stranou. Výpovedná lehota je 2-mesačná, pričom začína plynúť 

od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  



4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Táto zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu,  pričom každá zo 

zmluvných strán dostane dva rovnopisy.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, zmluvná voľnosť strán nie 

je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a 

na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 

V Nitre,  ...........................                                                                          V Nitre,     .................................  

 

Objednávateľ:                                                                                              Poskytovateľ:  

 

............................................                                                                        ............................................  

    RNDr. Ľuboš Černý                                                                                         Silvester  Gyepes 

        riaditeľ školy                                                                                              konateľ spoločnosti     


