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Zmluva 

o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave 
vykonávanej autobusmi 

uzatvorená podl'a § 15 zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej 
doprave, v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 261 a § 

269 Obchodného zákonníka v platnom znení 

Mesto Zlaté Moravce ako objednávateľ a Veolia Transport Nitra a.s. ako dopravca 
(ďalej ako "zmluvné strany"), v záujme zabezpečenia prepravných potrieb osôb 
a služieb v prospech verejnosti a úpravy právnych a finančných vzťahov medzi 
zmluvnými stranami, ktoré pri tejto doprave vznikajú, uzatvárajú túto zmluvu: 

1) Objednávate l': 

Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 

Štatutárny orgán: Ing. Serafína OSTRIHOŇOVÁ- primátorka mesta 

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach: Ing. Miroslav Šlosár, prednosta úradu 

lndentifikačné číslo: 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB Nitra, a. s. 
Číslo účtu: 33422-162/0200 

2) Dopravca 

Veolia Transport Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, 
zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa, vl. č. 1 0178/N 

štatutárny orgán: Ing. Vladimír Macašek 
Ing. Alena RUŠOVÁ 
Ing. Juraj Kusy 

- predseda predstavenstva 
- podpredseda predstavenstva 
- člen predstavenstva 

Zástupca pre vecné rokovanie: 

Identifikačné číslo: 

DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Milan Jankulár- obchodný riaditel' 

36 545 082 
2020149307 
SK 2020149307 
VÚB, pobočka Nitra 
26409-162/0200 
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Článok l. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výkon dopravných služieb, vykonávaných dopravcom vo 
verejnom záujme za určené ceny v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
v znení neskorších zmien a doplnkov a pri stanovených dopravných výkonoch na 
linkách mestskej autobusovej dopravy požadovaných objednávatel'om počas 
obdobia trvania tejto zmluvy. Tieto výkony vychádzajú z platného cestovného 
poriadku a sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tejto zmluvy pri predpoklade 
ubehnutých kilometrov v roku 2009 vo výške 30,8 tis. km - podl'a schváleného 
cestovného poriadku (ďalej iba "CP"). 

2. Vykonávanie dopravných služieb sa vzťahuje na pravidelné autobusové linky na 
území mesta Zlaté Moravce. 

Článok ll. 
Povinnosti dopravcu 

Dopravca sa zaväzuje: 

1. Vo verejnom záujme vykonávať dopravné služby, vyhovujúce základným 
požiadavkám plynulosti, pravidelnosti, kapacity a kvality, nevyhnutné služby 
suvrsrace s verejnou prepravou osôb a pri stanovených prepravných 
podmienkach podl'a prepravného poriadku a schválených cestovných poriadkov 
autobusových liniek. 

2. Zabezpečiť ponuku prepravných výkonov podl'a zoznamu liniek uvedených 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3. Prepravovať jednotlivé kategórie cestujúcich podl'a tarify a tarifných podmienok 
schválených cenovým výmerom č. 1/2008, ktorý nadobudol účinnosť od 01. 12. 
2008. 

Článok 111. 
Povinnosť objednávatel'a 

1. V zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, § 15 objednávate!' 
uzatvára zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme a poskytuje dopravcovi 
preukázanú náhradu straty. U dopravcu je predpokladaná strata v roku 2009 
vyčíslená vo výške 28 878,- € (slovom dvadsaťosemtisíc 
osemstosedemdesiatosem EUR). 

Objednávate!' sa zaväzuje, že dopravcovi preukázanú náhradu straty vykryje 
v roku 2009 podl'a tejto zmluvy a počas ďalšieho obdobia trvania zmluvy vo výške 
dohodnutej v písomných dodatkoch k tejto zmluve - aktuálne údaje zmluvné strany 
každoročne upravia pod l' a nového CP. 
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2. O vykrytie zostávajúcej preukázanej straty, vrátane primeraného zisku vo 
výške 5 %, budú zmluvné strany viesť každoročne vzájomné rokovania na základe 
podkladov výsledku hospodárenia dopravcu vždy za l. kalendárny polrok doby 
trvania tejto zmluvy, podl'a vyhlášky č. 151/2003 Z. z. Na základe týchto rokovaní 
uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto zmluve. 

Článok IV. 
Spôsob úhrady 

1. Objednávate!' sa zaväzuje uhradiť preukázanú stratu za výkony poskytnuté 
k predmetu zmluvy zálohovo, v zmysle ods. 1 čl. V. tejto zmluvy, resp. 
príslušného dodatku k tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška preukázanej straty bude každoročne 
prehodnocovaná v závislosti od objemu výkonov vo výkonoch vo verejnom 
záujme ( rozsah kilometrov) formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

3. Ak Objednávate!' poskytne Dopravcovi zálohovo viac finančných prostriedkov, 
ako predstavuje skutočná preukázaná strata za príslušný kalendárny rok, je 
Dopravca povinný vrátiť Objednávatel'ovi rozdiel medzi výškou finančných 
prostriedkov poskytnutej zálohy a výškou skutočnej preukázanej straty za 
kalendárny rok, najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka. 

4. V prípade, že preukázaná strata bude vyššia, objednávateľ sa zaväzuje vyššiu 
preukázanú stratu dopravcovi uhradiť najneskôr do 31.3. nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

Článok V. 
Spôsob úhrady a sankcie 

1. Objednávate!' poskytne dopravcovi v roku 2009 finančné prostriedky vo výške 
28 878,- € (slovom dvadsaťosemtisíc osemstosedemdesiatosem EUR) na 
vykrytie straty z prevádzkovania mestskej dopravy v mesačných splátkach, na 
účet dopravcu uvedený v tejto zmluve, a to nasledovne: 

1. splátka vo výške 21 660,- € do 10.10. príslušného kalendárneho roka. 
2. splátka vo výške 7 218,- € do 31.10. príslušného kalendárneho roka. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady, má dopravca právo 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške O, 1 % za každý deň 
omeškania z dlžnej čiastky. 
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Článok Vl. 
Plnenie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2017: 

-začiatok plnenia zmluvy: 1. októbra 2009 
-ukončenie plnenia zmluvy: 31.decembra 2017 

2. Pre plnenie zmluvy je rozhodujúcim ukazovateľom dopravný výkon vyjadrený 
v kilometrických behoch podľa schváleného cestovného poriadku. 

3. Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme sa s odkazom na ust. § 15 ods.2 
zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov každoročne 
upraví formou písomných dodatkov, najneskôr do konca mesiaca december 
príslušného kalendárneho roka. 

Článok VIl. 
Osobitné ustanovenia 

1. Dopravca je povinný jednoznačne preukázať objednávateľovi straty, ktoré mu 
vznikajú pri výkonoch vo verejnom záujme formou štvrťročného prehľadu 
a špecifikácie poskytnutých jednotlivých druhov zliav v zmysle platného cenového 
výmeru. Dopravca je povinný preukazovať a dokladovať stratu v súlade s vyhl. č. 
151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo 
verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Štvrťročné prehľady 
poskytne dopravca objednávateľovi do 28. dňa mesiaca nasledujúceho po 
ukončení príslušného štvrťroka. 

2. Ak nepredvídané skutočnosti neumožnia dodržať niektoré ustanovenia tejto 
zmluvy, zmluvné strany sa dohodnú na opatreniach, ktoré zabezpečia 
objektivizáciu vzájomných záväzkov(§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka). 

3. Dopravca sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady výmenu vozidlového parku 
v MHD, po predchádzajúcom odsúhlasení s objednávateľom, v rozsahu 
obstarávacia cena, typ a rok výroby autobusu. 

4. Dopravca sa zaväzuje zabezpečiť v roku 2009 výmenu vozidlového parku v MHD 
zaradením jedného autobusu typu VAN HOOL A 330 do prevádzky. 
Dopravca bude realizovať odpisovanie uvedeného autobusu počas celej doby 
trvania tejto zmluvy. 

Článok VIli. 
Kontrolné opatrenia 

1. Dopravca je povinný objednávateľovi umožniť vykonávanie kontroly v rozsahu 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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2. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by 
mohli ohroziť plnenie zmluvy, a to aj v jej častiach. 

Článok IX. 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluva zaniká uplynutím doby jej trvania. 

2. Zmluvu je možné ukončiť kedykol'vek písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Dopravca môže odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) objednávate!' nesplní svoj zmluvný záväzok nahradiť preukázanú stratu, 
b) výkon vo verejnom záujme sa stal pre neho objektívne nesplnitel'ným 

alebo jeho splnenie nemožným, 
c) došlo k zrušeniu dopravcu likvidáciou. 

4. Objednávate!' môže odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) nie je schopný splniť zmluvný záväzok nahradiť preukázanú stratu, 
b) zanikol verejný záujem na pokračovaní výkonu vo verejnom záujme 

V týchto prípadoch má dopravca právny nárok (zákonný) na náhradu škody, ktorá 
mu vznikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy. 

5. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy taktiež odstúpiť v prípade nesplnenia 
niektorej z povinností uvedených v článku ll., Ili., IV. alebo V. jednou zo 
zmluvných strán a to po márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorú 
oprávnená strana poskytla druhej strane na splnenie povinností. 

6. Odstúpenie od zmluvy podl'a ods. 3, 4 alebo 5 musí mať písomnú formu, inak 
je neplatné a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len po vzájomnom súhlase oboch 
zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a budú tvoriť 
číslované dodatky k tejto zmluve. 

2. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
tri vyhotovenia. 

3. Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu zmluvných strán. 
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4. S touto zmluvou vyslovilo súhlas Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach 
dňa 1.10.2009 uznesením č. 407/2009. Na dodatky k tejto zmluve uzatvárané 
v zmysle tejto zmluvy sa osobitný súhlas Mestského zastupitel'stva v Zlatých 
Moravciach nevyžaduje. 

5. Vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, ako aj zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

V Zl t · h M · h d v 1 1 O . . 2 CC 'Í a yc oravc1ac na ............................ . 

za objednávatel'a: 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Materiál spracoval: 

Za správnosť: .J~~f.d .............. . 
Dňa: ....... 1. (t: . .2c~-~ ..... J ... r.:--{-~. r 

.. .. .. .. .. .. .. .. ...... , ..... ' ... i t l ('f l 7/8 

V Nitre dňa .... f .. l.~~--!_~~·-~Y ... .. 

za dopravcu: 

Ing. Alena Rušová 
podpredseda predstavenstva 

··················-~·-············ 
Ing. J~{Kl~y·· 
člen pr{) stavenstva 

G~~~~~~ 
VEoi·1a Transport Nitra a.s. 
~llii"U' <l 72. <)49 44 Nitra 
1 (ll: Ir. 3-+50H 2 r:11 
IČ 1Jl'li:SK202lll4lJJ07 0 



Príloha č. 1 

Dopravný výkon podl'a liniek a platných CP: 

Císlo Názov linky Počet za týždeň Počet za týždeň 
linky spojov Km 

1 Zelez. stanica-Dlhá ui.-Chyzerovce-Zel.stanica 48 489 
4 Calex-Autobusová stanica-Prílep_y 30 120 

Príloha č. 2 

Kvantifikácia úhrady straty 
za výkony vo verejnom záujme v roku 2009 

Ukazovatel' Ukazovatel' 
Ubehnuté kilometre (prepravný výkon) 30,8 tis. km 
*predpoklad straty z prevádzkovania 28 878,- € 

- náhrada straty mestom - zálohovo 28 878,- € 
RozhoduJÚCim ukazovatel'om pre plneme zmluvy Je výkon v kilometroch podl'a 
schváleného cestovného poriadku 

* rozdiel nákladov a tržieb z činnosti pri predpokladanom počte ubehnutých 
kilometrov na r. 2009, v zmysle vyhl. č. 151/2003 Z.z. s primeranou rentabilitou 5% 
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