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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 

 

 

Objednávateľ:  
 

Názov:   Základná škola  

Zastúpené:  Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka základnej školy 

Sídlo:   Školská č. 526/53 

Mesto:   972 51 Handlová 

IČO:   31201768 

Bankové spojenie: Prima banka, a. s.  
IBAN:   SK02 5600 0000 0090 5587 7002 

Telefón:  0910/290 564 

Kontaktná osoba:   Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy 

E-mail:   zsskolha@gmail.com  

 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

Poskytovateľ: 

 
Obchodné meno: SAD Prievidza, a. s.     
Sídlo:   Ciglianska cesta 1, 971 971 36 Prievidza   
Zastúpený:  Ing, Michal Danko, generálny riaditeľ   
IČO:   36324043      
DIČ:   2020078940      
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., Prievidza 
IBAN:   SK68 5600 0000 0090 2355 2001 

IČ DPH:   SK2020078940 
zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel SA vložka 10294/R 
 

 

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

     ČLÁNOK 1 

Forma verejného obstarávania 
 

Zmluva sa uzatvára podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

 
ČLÁNOK 2  

Predmet zmluvy 
 
1.Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve riadne a včas, 

s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo poskytovať službu - dopravu žiakov základnej 

školy na exkurzie a to: 

Handlová   -   Tajov  -  200 km + 3 hod. stojné 

Handlová   -   Slanická Osada  -  328 km + 3 hod. stojné 

Handlová   -   Devín   - 406 km + 3 hod. stojné  

Handlová   -   Martin  - 131 km  + 2 hod, stojné  

Handlová   -   Sereď  -  264 km + 3 hod. stojné 

Handlová   -   Lovčica Trubín - 34 km  + 2 hod. stojné. 

Presné termíny jednotlivých exkurzií si objednávateľ s poskytovateľom dohodne po vzájomnej 

konzultácií. 
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2. Vykonanou prepravou sa rozumie naloženie osôb na mieste nakládky určenom podľa dohody 
zmluvných strán, preprava týchto osôb do cieľového miesta prepravy, čakanie na tieto osoby, 
opätovné naloženie prepravovaných osôb v cieľovom mieste prepravy a návrat na miesto nakládky.  
V niektorých prípadoch môže mať jedna vykonaná preprava viac cieľových miest prepravy, v takom 
prípade je poskytovateľ povinný prepravované osoby dopraviť na všetky určené cieľové miesta 
prepravy, počkať ich tam a následne po naložení prepravovaných osôb na poslednom určenom 
cieľovom mieste prepravy ich doviezť naspäť na miesto nakládky. 
 

 
ČLÁNOK 3 

Cena za služby 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za riadne a včas poskytnuté služby cenu v 
zmysle bodu 2. tohto článku. Cena za poskytnuté služby bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
2.Dohodnutá cena jevo výške: 
Cena bez DPH:              1 895,00 €  
20 % DPH:                         379,00 €  
Cena s DPH:                   2 274,00 €  
(slovom dvetisícdvestosedemdesiatštyri eur). Do doby platnosti zmluvy do 02/2021. 
 
3.Cena za poskytnuté služby je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez možnosti úprav počas 
účinnosti tejto zmluvy, s výnimkou zmeny sadzby DPH. 
 

4.Cena stanovená v bode 1 tohto článku zahŕňa všetky náklady poskytovateľa na prepravu, a to 

najmä:  cenu pohonných látok, všetky ostatné náklady spojené s pristavením dopravného prostriedku 
na miesto nakládky, mzdové náklady vodiča,  náklady poistného, ktoré je poskytovateľ povinný platiť 
na základe všeobecne záväzného právneho predpisu a/alebo na základe zmluvy;  opotrebenie a 
technická údržba dopravného prostriedku a  ostatné prevádzkové náklady. 

 
 

ČLÁNOK 4 
Platobné podmienky 

 
1.Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry dňom včasného 
a riadneho dodania konkrétnej vyššie uvedenej služby, v súlade s pokynmi objednávateľa a v súlade s 
touto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že poskytovateľ bude fakturovať cenu na vykonanie 
(poskytnutie) konkrétnych služieb po skončení exkurzie žiakov a to vždy najneskôr do 10-teho dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
 
2.Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je 
Objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti Poskytovateľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne 
v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 
 
3. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
 

 
ČLÁNOK 5 

Podmienky vykonania služieb 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby riadne, podľa podkladov predložených objednávateľom alebo 
ním poverenou osobou, s odbornou starostlivosťou a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve.Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť prepravu na základe písomných oznámení (objednávok) 

objednávateľa, a to podľa podmienok, ktoré objednávateľ v písomnom oznámení (v objednávke) určí. 
Objednávku musí objednávateľ doručiť poskytovateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred samotnou 
realizáciou. Každá objednávka musí obsahovať:  označenie objednávateľa; označenie poskytovateľa,  
presný dátum a čas pristavenia dopravného prostriedku a určenie miesta nakládky;   cieľové miesto 
prepravy, prípadne cieľové miesta dopravy,  termíny dopravenia osôb a do cieľových miest dopravy, 
termíny naloženia osôb v cieľových miestach dopravy, čas návratu na miesto nakládky; počet osôb na 
prepravu,  dátum vyhotovenia objednávky. 
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2.V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa odovzdaných podkladov alebo pokynov 
objednávateľa a v prípade nejasnosti postupu na základe takýchto podkladov alebo pokynov, je 
Poskytovateľ povinný pred začatím vykonávania pokynov alebo postupov kontaktovať objednávateľa a 
odstrániť nejasnosť prerokovaním s objednávateľom. 
 
3.V prípade, že objednávateľ zistí, že sa Poskytovateľ odchýlil od podkladov alebo pokynov 
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby Poskytovateľ na svoje náklady odstránil 
chyby vzniknuté vykonávaním služieb v rozpore s pokynmi objednávateľa a aby dielo vykonával 
riadnym spôsobom. Ak tak Poskytovateľ neučiní ani v primeranej lehote, ktorú mu na to poskytne 
objednávateľ, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
 
4.Poskytovateľ sa zaväzuje najmä, že: 

a) bude bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o nesplnení alebo o možnom (hroziacom) 

nesplnení povinnosti, ktorá  pre objednávateľa vyplýva z tejto zmluvy, spolu s uvedením konkrétnych 
dôvodov nesplnenia alebo možného nesplnenia jednotlivých povinností. V prípade  poruchy je 
dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú autobusovú dopravu na rovnakej úrovni. 
b) bude pri plnení tejto  zmluvya na jej základe vykonávaných zákaziek na poskytnutie konkrétnych 
služieb postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou, 
c) bude rešpektovať pokyny objednávateľa, 
d) poskytnuté služby bude vykonávať  včas, čestne a svedomito s vynaložením odbornej starostlivosti 
a tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy Objednávateľa.  
e) zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledkunesprávneho výkonu 
dohodnutejslužby, vykonávanej prostredníctvom zamestnancov Poskytovateľa.   
f ) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť na prepravu dopravné prostriedky – autobusy, spôsobilé na 
dohodnutú prepravu, vybavené pohonnými látkami a spôsobilou posádkou. Pod spôsobilou posádkou 
sa rozumejú spôsobilí vodiči, povinní starať sa pri preprave osôb najmä o ich bezpečnosť, ktorí majú 
všetky oprávnenia vyžadované na výkon prepravy osôb všeobecne záväznými právnymi predpismi, a 
to najmä zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v znení neskorších predpisov.   
g) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť na prepravu len autobusy, ktoré majú uzavreté a platné 
povinné zmluvné poistenie vozidiel. 
h) Poskytovateľ zodpovedá za škodu na zdraví prepravovaných osôb alebo na prepravovanej 
batožine, ktorá vznikne počas ich prepravy jeho zavinením 
 
 

ČLÁNOK 6 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 
1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť u Poskytovateľa reklamáciu spojenú s poskytnutím služieb do 

15 (pätnástich) dní odo dňa ich poskytnutia. 
 
2. Poskytovateľ je povinný privýkone dohodnutejslužby upozorniť Objednávateľa na zrejmú 
nevhodnosť jeho pokynov, ktoréby mohli mať za následok vznik škody. V prípade vzniku škody je 
Objednávateľ povinný si vzniknutú škodu riadne uplatniť voči Poskytovateľovi, a to písomnouvýzvou 
doručenou Poskytovateľovi, v ktorej uvedie najmä výšku ním požadovanejnáhrady škody a opísanie 
rozhodujúcich skutočností, o ktoré opiera svoj nárok na náhradu škody. 
 
3. V prípade, že si poskytovateľ nesplní svoju povinnosť vykonať prepravu podľa oznámenia má  
objednávateľ právo uplatniť si voči poskytovateľovi nárok na (t.j. požadovať od poskytovateľa) 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z odplaty, ktorú by inak za vykonanú prepravu 
poskytovateľovi uhradil, a to aj vtedy, ak porušenie predmetnej povinnosti nezavinil. Zmluvné strany 
sa zároveň dohodli, že objednávateľ má popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu, právo 
požadovať od poskytovateľa aj náhradu škody, a to v celom rozsahu. 
 
4.  V prípade, že si objednávateľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v článku III a IV tejto zmluvy, a to  
zaplatiť poskytovateľovi za vykonanie prepravy, je poskytovateľ oprávnený požadovať od 
objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy, za každý, aj začatý deň omeškania. 
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ČLÁNOK 7 
Čas plnenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom jej účinnosti do 28.02.2021. 
 
2. Táto zmluva sa zrušuje: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená; 
b) písomnou dohodou zmluvných strán; 
c) odstúpením od zmluvy; každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá 
zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto 
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí  
v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva 
ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane; Okrem vyššie uvedených je Objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade ak Poskytovateľ  svoje úlohy a služby úplne alebo v značnej 
miere zastaví alebo na dlhšiu dobu zanechá alebo nevykonáva služby pre Objednávateľa; alebo ak 
Poskytovateľ poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy alebo sa dopustíkonania, pre ktoré stratí 
dôveru Objednávateľa, najmä keď poruší povinnosť zachovania tajomstva alebo inak koná proti 
záujmom Objednávateľa.  
d) písomnou výpoveďou; každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia 
dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
 

ČLÁNOK 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
09.05.2019, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 
 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, oznámiť druhej 
zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej strane celú škodu, ktorá porušením tejto 
povinnosti jej vznikne. 
 
3. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej 
strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia 
druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia 
prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta 
alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej 
lehote). 
 
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva 
rovnopisy obdrží Poskytovateľ. 
 
5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
6. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v 
čase jej podpisu. 
 
7. Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných obidvoma 
zmluvnými stranami. Dodatky sa po ich podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
8. Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné 
strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode zmluvných 
strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na príslušný súd. 
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9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez 
akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 
 
 
 
 
 
V Handlovej, dňa 07.05.2019   V Prievidzi, dňa 03.05.2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
.....................................................                        ............................................... ............ 
Mgr. Ľudmila Pogádlová            Ing. Michal Danko 
riaditeľka školy                            generálny riaditeľ a člen predstavenstva a.s.  


