
Rámcová zmluva 

o poskytovaní prepravných služieb č. 086/13/07/ost. 
  

uzatvorená ako rámcová dohoda podľa ustanovenia §64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:  

  

Objednávateľ:  

Názov:         Mesto Senec       

Sídlo:       Mierové nám. č. 8,  903 01 Senec  

IČO:          00 305 065  

Zast.:          Ing. Karol Kvál, primátor  

Bankové spojenie:      OTP Banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu:        562441/5200  

(ďalej len „objednávateľ“)  

a  

  

Dodávateľ:  

Názov:     L+L autobusová doprava, s.r.o.      

Sídlo:          Jána Smreka 13, 903 01  Senec   

IČO/ IČ DPH:       44 092 458 / SK2022602670  

Zast.:          Mgr. Ľudovít Andrássy, konateľ  

           Alojz Andrássy, konateľ  

Zapísaná:       v OR SR, Oddiel: Sro, Vložka č. 52138/B   

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu:        2921878239/1100  

(ďalej len „Dodávateľ“)  

  

  

  

I. 

Predmet zmluvy 

 

 1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie miestnej prepravy osôb, t.j. obyvateľov a 

návštevníkov mesta Senec (ďalej „preprava cestujúcich“) podľa cestovného poriadku a v súlade s 

prepravným poriadkom, ktoré  budú súčasťou vykonávacích zmlúv uzatváraných na konkrétne 

obdobie kalendárneho roka a  záväzok Objednávateľa uhradiť Dodávateľovi odmenu za poskytnuté 

služby.   

 

 2. Miestna preprava osôb sa vykonáva ako preprava vopred nevymedzeného okruhu 

cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami  na nastupovanie a 

vystupovanie cestujúcich, ktorých Dodávateľ prepravuje podľa platného cestovného poriadku a 

prepravného poriadku. Súčasťou prepravy osôb je aj preprava príručnej batožiny a spoločenských 

zvierat.  

 

 3. Cestovný poriadok vrátane presného určenia zastávok ako aj prepravný poriadok na 

konkrétny kalendárny rok,  bude neoddeliteľnou prílohou vykonávacích zmlúv uzavretých na 

realizáciu tejto rámcovej zmluvy.  

 



  

 4. Zmluvné strany budú na objednanie a definovanie konkrétneho rozsahu poskytovaných 

služieb na určité obdobie uzatvárať vykonávacie zmluvy, v ktorých stanovia zoznam zastávok 

autobusu, cestovný poriadok a  prepravný poriadok. Dodávateľ je povinný uzavrieť vykonávaciu 

zmluvu s Objednávateľom najneskôr do 15 dní od uzavretia tejto rámcovej dohody a začať 

poskytovať dopravné služby najneskôr do 15 dní od uzavretia vykonávacej zmluvy a na ďalšie 

kalendárne obdobie uzavrieť vykonávaciu zmluvu vždy do 25.12. príslušného kalendárneho roka s 

účinnosťou od 1.1. nasledovného kalendárneho roka.  

 

II. 

Spôsob realizácie predmetu zmluvy 

 

 1. Miestna preprava cestujúcich bude realizovaná prostredníctvom pravidelnej zmluvnej 

autobusovej dopravy zabezpečovanej Dodávateľom podľa zmluvne dojednaných podmienok s 

Objednávateľom.  

  

 2. Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi vykonávať miestnu prepravu cestujúcich 

autobusom s minimálnou kapacitou 19+1 miest na sedenie a 15 miest na státie, minimálne 1 miesto 

pre invalidný vozík. Autobus musí byť klimatizovaný, musí mať nezávislé kúrenie, nástupnú plošinu 

pre invalidný vozík, elektronickú informačnú tabuľu. Maximálna dĺžka vozidla môže byť 8500 mm, 

Maximálna výška vozidla môže byť 3000 mm, vek dodávateľom používaného vozidla môže byť  

môže byť v čase predkladania ponúk do verejnej súťaže, ktorej výsledkom je uzavretie tejto zmluvy 

maximálne 5 rokov.   (ďalej len „autobus“ v príslušnom gramatickom tvare)   

  

 3. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť každý autobus na to spôsobilou posádkou, ktorá má 

skúsenosti s prepravou osôb a má platný vodičský preukaz, ktorý ju oprávňuje vykonávať povinnosti 

podľa tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný poučiť posádku o povinnostiach vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, o cestovnom poriadku ako aj prepravnom poriadku.  

  

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 1. Touto zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje Objednávateľovi, že  miestnu prepravu cestujúcich 

vykoná riadne, včas a podľa zmluvne dojednaného cestovného poriadku a schváleného prepravného 

poriadku na príslušné kalendárne obdobie.  

  

 2. Dodávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich, v 

prípade, ak sú cestujúci účastníkmi dopravnej nehody postarať sa o ich bezpečnosť a zdravie, 

zabezpečiť prvú pomoc príp. náhradnú prepravu a dbať na zvyšovanie kultúry cestovania.   

  

 3. Dodávateľ je povinný označiť na autobusovej linke viditeľným spôsobom údaj o 

východiskovej a cieľovej zastávke, zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku  a 

iných prevádzkových údajov a informácií pre cestujúcich v autobuse. V prípade zmeny informácií 

pre cestujúcich uvedených v predchádzajúcej vete alebo v prípade ich znehodnotenia je Dodávateľ 

povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelnú obnovu.  

 

 4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby posádka autobusu alebo iné oprávnené osoby 

Dodávateľa poskytli cestujúcim akékoľvek potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, 

najmä ich práv a povinnosti, priebehu prepravy, možností prestupu a iných informácií týkajúcich sa 

prepravy cestujúcich.  



  

 5. Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady obstarať a zabezpečiť dopravný prostriedok 

monitorovacím zariadením „GPS“  a to z dôvodu možnosti spätnej kontroly stanoveného 

cestovného poriadku resp. ubehnutých kilometrov zo strany Objednávateľa.  

 

 6. Dodávateľ sa zaväzuje byť v pracovných dňoch ako aj cez víkendy telefonicky 

zastihnuteľný pre prípad vzniku poruchy na autobuse resp. vynechania linky autobusu, ktorá môže 

nastať na strane Dodávateľa. Telefónne čísla na ktorých je Dodávateľ non-stop zastihnuteľný sú 

nasledovné:  

 

00421 903 308 582 - Mgr. Ľudovít Andrássy  

00421 903 617 187 - Mgr. Katarína Grossmanová  

  

 7. Dodávateľ sa súčasne zaväzuje vykonať prepravu cestujúcich autobusmi, ktorých 

technický stav zodpovedá predmetu tejto zmluvy a ponuke predloženej do verejného obstarávania.  

 

 8. Dodávateľ je povinný v prípade meškania o viac ako 15 min., než ako je uvedené v 

cestovnom poriadku, nahlásiť tento stav Objednávateľovi okamžite, ako túto skutočnosť zistí.  

  

 9. Dodávateľ je povinný počas poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, mať uzavretú 

poistnú zmluvu na úrazové poistenie prepravovaných osôb, ktorá zabezpečí prípadné krytie škôd na 

zdraví spôsobených cestujúcim osobám. Dodávateľ je povinný kedykoľvek preukázať 

Objednávateľovi existenciu platnej poistnej zmluvy a poistenie batožiny.   

  

 10. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade poruchy, havárie, či inej udalosti spôsobujúcej 

nefunkčnosť autobusu pristaviť náhradný autobus na miesto poruchy a to najneskôr do 1 hodiny po 

nahlásení poruchy a pokračovať v poskytovaní služieb v súlade s touto zmluvou. V prípade, že tak 

Dodávateľ neurobí, má Objednávateľ právo na uplatnenie sankcie v súlade s čl. V. ods. 4 tejto 

zmluvy.     

   

 11. Objednávateľ sa zaväzuje za uvedenú službu zaplatiť cenu podľa  tejto zmluvy a v súlade 

s platobnými podmienkami.   

  

 12. Objednávateľ je oprávnený  uplatniť voči Dodávateľovi sankcie dohodnuté v tejto 

Zmluve v prípade porušenia jeho povinností uvedených v tejto Zmluve.  

  

 13. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zverejnenie cestovného poriadku prostredníctvom 

vlastných informačných prostriedkov (mestskí noviny, webové sídlo objednávateľa).  

  

 14. Objednávateľ  sa zaväzuje zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej 

označenie, názov zastávky, príp. jej číslo. Zverejnenie údajov o odchode, príchode autobusov na 

konkrétnej zastávke a ich trvalé aktualizáciu zabezpečí dodávateľ.   

  

 15. Dodávateľ sa zaväzuje na obdobie platnosti tejto Zmluvy poskytnúť bezodplatne 

Objednávateľovi reklamný priestor v interiéri autobusu o výmere minimálne 50 x 50 cm za účelom 

prezentácie Objednávateľa a jeho aktivít. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude umiestňovať 

reklamnú inzerciu politického charakteru (t.j. volebné plagáty konkrétnych FO, ale politických 

subjektov, príp. inzerciu volebných kampaní politických strán a pod.) na reklamné plochy autobusu 

miestnej autobusovej dopravy.  

 



IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

 1. Objednávateľ sa  zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi 1 x mesačne za poskytnutie prepravnej 

služby  v zmysle článku I. tejto zmluvy odmenu vo výške 1,29 EUR s DPH  za každý kilometer, 

ktorý autobus Dodávateľa prejde pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy. Dodávateľovi patrí 

odmena za vzdialenosť, ktorú autobus prejde maximálne v rozsahu najkratších možných vzdialeností 

medzi určenými zastávkami v stanovenom poradí podľa platného cestovného poriadku.   

  

 2. Dodávateľ je povinný pri predložení faktúry zaslať ako neoddeliteľnú prílohu aj prehľad 

vykonaných jázd za fakturované obdobie spolu s výpisom údajov z monitorovacieho zariadenia GPS. 

Objednávateľovi, ktorý následne overí oprávnenosť zrealizovaných jázd a v  prípade správnosti 

predloženého prehľadu vykonaných jázd odsúhlasí Dodávateľom predloženú mesačnú faktúru.   

  

 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi za poskytnutú službu uvedenú v článku I. tejto 

zmluvy zaplatí riadne, včas a to na základe riadne vystavenej faktúry  za obdobie predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca vždy najneskôr k 15-temu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V 

prípade ak Dodávateľ nepredloží faktúru s prílohami v dostatočnom predstihu pred splatnosťou 

odmeny, posúva sa termín splatnosti odmeny primerane omeškaniu dodávateľa.  

  

 4. Dohodnutá cena môže byť upravená dodatkom k tejto zmluve, a to len v prípade:  

 a) administratívnych opatrení štátu: zmeny DPH, zmeny spotrebnej dane z 

minerálnych olejov,  medziročná inflácia oznámená Štatistickým úradom SR,   

 b) v prípade takej zmeny právnych predpisov, ktorá má priamy vplyv na náklady 

Dodávateľa súvisiace s so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy a Dodávateľ tento vplyv 

riadne preukáže Objednávateľovi  

 

V. 

Sankcie a náhrada škody 

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri meškaní vlastným zavinením o viac ako 15 min. na 

jednotlivých zástavkách pred konečnou zástavkou v jednom danom prepravnom okruhu celý okruh 

dokončí, ale bez nároku na odmenu stanovenú podľa čl. IV tejto zmluvy. Prepravným okruhom sa 

rozumie preprava osôb prejdením všetkých stanovených zastávok autobusu od prvej v poradí 

(začiatočnej) po poslednú v zmysle cestovného poriadku.  

  

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačná úhrada za poskytnuté prepravné služby sa považuje 

za uhradenú, ak je v lehote splatnosti pripísaná na bankový účet Dodávateľa uvedený v tejto Zmluve. 

Zmluvné strany sa dohodli. že Dodávateľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania 

vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so splnením povinnosti uhradiť mesačnú 

platbu.  

  

 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak Objednávateľ neuhradí dohodnutú mesačnú 

platbu najmenej za dva po sebe nasledujúce mesiace alebo neuhradí akékoľvek najmenej tri mesačné 

platby počas obdobia platnosti tejto Zmluvy obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie služieb 

určených v tejto Zmluve.    

 

 

 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dodávateľ podstatným spôsobom poruší akúkoľvek 

svoju zmluvnú povinnosť a nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení Objednávateľa 



doručeného do jeho sídla, v primeranej lehote na to v písomnom upozornení určenej, Objednávateľ 

má nárok na uplatnenie si zmluvnej pokuty vo výške 100 eur za každý, aj začatý deň porušenia 

zmluvnej povinnosti Dodávateľa. Za porušenie povinností Dodávateľa sa nepovažuje využitie jeho 

práva podľa bodu 3. tohto článku.  

 

 5. Dodávateľ zodpovedná za škodu na zdraví a vecnú škodu, ktorá vznikne cestujúcim počas 

prepravy. Rovnako zodpovedá za škodu spôsobenú odcudzení alebo stratou vecí, ak stratili cestujúci 

pri poškodení možnosť ich opatrovať.  

 

 6. Dodávateľ zodpovedá aj za škodu, ktorá počas prepravy vznikne na veciach, ktoré mali 

cestujúci na sebe, pri sebe alebo na batožinách.  

 

 7. Dodávateľ 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.   

 

VI. 

Doba trvania zmluvy, platnosť zmluvy 

 

 1. Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú na štyri roky. Platnosť  nadobúda dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. 

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 6. čl. V. tejto Zmluvy je ustanovenie, ktoré vzhľadom na svoju 

povahu trvá aj po ukončení tejto Zmluvy, bez obmedzenia.  

  

 2. Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby platnosti a účinnosti uvedenej v bode 1.tohto 

článku.  

  

 3. Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek aj písomnou dohodou zmluvných strán.  

  

 4. Zmluva zaniká aj odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa § 345 a 

nasl. Obchodného zákonníka.  

  

 5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať, a to aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane.     

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po dvoch vyhotoveniach.  

  

 2. Zmeny alebo dodatky, k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou formou, po ich 

odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.  

  

 3. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, pokiaľ nebudú vyriešené 

vzájomnou dohodou budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky a podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo neplatné, alebo by sa 

takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení.  

  



 4. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami 

tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi.  

 

 5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a 

zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v 

čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu Zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s jej znením ju 

podpisujú.  

 

  

  

V Senci,  dňa 8.10.2013  

  

  

  

  „podpísané“      „podpísané“ 

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

 Ing. Karol  K v á l, primátor                   Mgr. Ľudovít A n d r á s s y, konateľ 

      objednávateľ                                        dodávateľ  

  


