
Zmluva o preprave osôb č.01/2017 

uzavretá podľa ustanovenia § 760 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany:  

Objednávateľ:  Materská škola Čajakova 4, 010 01 Žilina 

sídlo:   Čajakova 4, 010 01 Žilina 

IČO:    037904957 

číslo účtu:                   SK66 5600 0000 0003 3037 4013 

bankové spojenie:  Prima Banka 

(ďalej len objednávateľ)  

 

Dopravca:  PC SEMA, s.r.o. 

sídlo:   Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina 

IČO:    36426041  

DIČ:   2021929250 

číslo účtu:  SK1375000000004001962568 

bankové spojenie:  Československá obchodná banka 

(ďalej len dopravca)  

 

Čl. I 

Doba, spôsob a rozsah plnenia 

1. Predmet tejto zmluvy tvorí odplatné vykonanie prepravy detí dopravcom do určeného 

miesta v stanovenom časovom období.  

2. Dopravca sa touto zmluvou zaväzuje, že od 20.04.2017 do 22.06.2017 v dňoch 

konania predplaveckej prípravy prepraví deti 

1. z Materskej školy, Čajakova 4, 010 01 Žilina 

2. do Materskej školy, Jarná 2602/7, 010 01 a späť. 

3. Dopravca je povinný sa dostaviť na začiatok prepravy s odchodom prvej skupiny 

o 09:40 hod. podľa čl. I, bod 1) a prepraviť deti na adresu určenia do 09:50 hod. podľa 

čl. I bod 2).Pre druhú skupinu je dopravca povinný dostaviť sa na začiatok prepravy 

s odchodom o 10:10 hod. podľa čl. I, bod 1) a prepraviť deti na adresu určenia do 

10:20 hod. podľa čl. I bod 2).Pre tretiu skupinu je dopravca povinný dostaviť sa na 



začiatok prepravy s odchodom o 10:55 hod. podľa čl. I, bod 1) a prepraviť deti na 

adresu určenia do 11:05 hod. podľa čl. I bod 2). 

4. Cestu späť podľa čl. I. bod 3) dopravca zrealizuje s odchodom o 10:45 hod. podľa čl I, 

bod 2) a ukončí prepravu detí prvej skupiny o 10:55 hod. Cestu späť druhej skupiny 

podľa čl. I. bod 3) dopravca zrealizuje s odchodom o 11:15 hod. podľa čl I, bod 2) a 

ukončí prepravu o 11:25 hod. Cestu späť tretej skupiny podľa čl. I. bod 3) dopravca 

zrealizuje s odchodom o 12:00 hod. podľa čl I, bod 2) a ukončí prepravu o 12:15 hod. 

 

Čl. II 

Cena a platobné podmienky  

1. Dohodnutá cena cestovného predstavuje sumu 2,00 € za 1 osobu bez DPH  

za prepravu. 

2. V dohodnutej odmene sú započítané všetky náklady spojené s plnením predmetu 

zmluvy vrátane cestovného, stojného, parkovného a iných poplatkov súvisiacich 

s plnením podľa tejto zmluvy.  

3. Dohodnutú odmenu uvedenú v bode 1 tohto článku je možné meniť len v dôsledku 

zmeny príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky 

(daňové zákony, DPH), ktoré môžu ovplyvniť cenu plnenia predmetu zmluvy.  

4. Odmenu za poskytnuté služby je objednávateľ povinný zaplatiť dopravcovi na základe 

ním vystavenej faktúry. Dopravca objednávateľovi vystaví faktúru po skončení 

dohodnutej doby prepravy detí v zmysle čl. I bod 2 zmluvy podľa počtu prepravených 

detí. 

5. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.  

6. Dopravca zodpovedá za správnosť a úplnosť predloženia faktúry.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Dopravca je povinný:  

a) poskytnúť prepravné služby v požadovanej kvalite, v požadovanom rozsahu 

a v stanovenom čase, 

b) postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, vybaviť 

dopravný prostriedok spôsobilou posádkou a pohonnými látkami a ďalšími vecami 

potrebnými na dohodnuté cesty,  

c) zabezpečiť, aby dopravný prostriedok vrátane technického stavu bol spôsobilý na 

cesty, ktoré sú predmetom zmluvy a použiteľný na prepravu určenú v zmluve. 

Úložná plocha dopravného prostriedku musí byť zabezpečená spôsobom 

vylučujúcim poškodenie batožiny a technického vybavenia pri realizácii prepravy, 

d) starať sa o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich,  

e) zabezpečiť opravu vozidla príp. poskytnúť náhradné vozidlo, ak počas prepravy 

dôjde na dopravnom prostriedku k vade ohrozujúcej splnenie záväzku dopravcu, 

f) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, požiadavky 

objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy, 

 



2. Objednávateľ je povinný:  

a) poskytnúť dopravcovi harmonogram v dohodnutom čase,  

b) poskytnúť dopravcovi potrebnú súčinnosť, 

c) zaplatiť dohodnutú odmenu uvedenú v čl. II. bode 1) tejto zmluvy. 

 

Čl. IV 

Zodpovednosť za škodu 

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zdraví a vecnú škodu, ktorá vznikne cestujúcim 

počas prepravy. Rovnako zodpovedá za škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou 

vecí, ak stratili cestujúci pri poškodení možnosť ich opatrovať. 

2. Dopravca zodpovedá aj za škodu, ktorá počas prepravy vznikne na veciach, ktoré mali 

cestujúci na sebe alebo pri sebe, batožinách a technických zariadeniach.  

3. Dopravca sa svojej zodpovednosti zbaví, ak preukáže, že škode nebolo možné 

zabrániť ani pri vynaložení všetkého možného úsilia. To neplatí, ak škoda bola 

spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke vozidla. 

4. Nárok na náhradu škody je objednávateľ, prípadne cestujúci povinný uplatniť bez 

zbytočného odkladu. Nárok na náhradu škody zaniká, ak ho objednávateľ, prípadne 

cestujúci neuplatnil do 6 mesiacov od škodovej udalosti.  

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákonníka práce.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobú určitú, a to na obdobie od 20.04.2017 so 22.06.2017. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre 

objednávateľa a jeden pre dopravcu.  

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom na zmluve potvrdzujú, že zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.  

 

 

V Žiline, dňa 07.04.2017     V Žiline, dňa 07.04.2017 

 

            Za objednávateľa:      Za dopravcu: 
 

 

 Mgr. Mária Mihálková     Ing. Michal Bízik, PhD.  

       riaditeľka MŠ       konateľ 


