
Z m l u v a o poskytnutí služieb dopravcovi 
č. .../RK/2017 

 
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 
a podľa ustanovenia § 23 ods.(1) zákona č. 56/2012 o cestnej doprave 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Poskytovateľ: 
 
Registrovaný : Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka číslo 10334/L 

Štatutárny orgán: 
Ing. Ladislav Hološ, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Vajlik – podpredseda predstavenstva  
Ing. Vladislav Hajdák, člen predstavenstva                           

Sídlo: Bystrická cesta 62, 034 01  Ružomberok 

IČO: 36 403 431 

DIČ: 2020127835 

IČ pre DPH: SK 2020127835 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu: SK 70 0200 0000 0000 0180 4342 

Poverený zamestnanec: Ing. Radoslav Salák 

Kontakt: radoslav.salak@arriva.sk, 0915405403 

Korešpondenčná adresa: J. Kačku č.1, 034 95  Likavka 

Adresa pre zasielanie 
elektronickej faktúry: 

SK.DL.Vendor.Invoices@accounts.arriva.SK 
do kópie e-mailu uveďte: fakturacia.arrivaliorbus@arriva.sk 

Adresa pre zasielanie 
papierovej faktúry: ARRIVA Liorbus, a.s., A.k 93, Riga, LV-1045, Latvia 

(ďalej lem „poskytovateľ “ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
Dopravca: 
 

 
Názov:  
Registrovaný :  
Štatutárny orgán: 

 
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ pre DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Poverený zamestnanec:  
E-mail:  
Telefón:  
Fax:  
Adresa pre zasielanie:  

(ďalej len „dopravca” v príslušnom gramatickom tvare) 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ autobusových staníc Námestovo, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný 

Kubín (ďalej len „AS“ v príslušnom gramatickom tvare), poskytne dopravcovi odplatne na základe tejto 
Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva” v príslušnom gramatickom tvare), sprístupnenie priestorov  
AS.   

2. Poskytovateľ poskytne dopravcovi odplatne služby súvisiace s užívaním nástupísk, stanovíšť, čakární a 
prístreškov na uspokojenie prepravných potrieb cestujúcich dopravcu a služby súvisiace s informovaním 
osôb o spojoch dopravcu, v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy.  
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Článok III.  
Rozsah poskytovaných služieb 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje po vzájomnej dohode odplatne poskytovať dopravcovi služby v nasledovnom 

rozsahu:  
a) zabezpečiť uverejnenie údajov o spojoch dopravcu na nástupiskách a informačných tabuliach 

v objektoch autobusových staníc, zastávok v správe dopravcu na ktorých zastavujú spoje dopravcu, 
podľa platného cestovného poriadku,  

b) poskytovať informácie pracovníkmi informačných kancelárií alebo telefonicky o všetkých aktuálnych 
spojoch dopravcu a zaradiť údaje aktuálnej linky dopravcu do informačného systému poskytovateľa ,  

c) umožniť používanie autobusových nástupísk na autobusových staniciach a zastávkach na dopravné 
účely poskytovateľa podľa platného cestovného poriadku. Používanie čakární a prístreškov vo 
vlastníctve alebo správe poskytovateľa sa cestujúcim dopravcu umožní v súlade s ich požiadavkou.  

 
Článok IV. 

Povinnosti poskytovateľa 
 
1. Umožniť vjazd a výjazd autobusom zabezpečujúcim aktuálne spoje liniek dopravcu, podľa platnej 

dopravnej licencie a schváleného platného cestovného poriadku, ktoré majú na AS zastávku.   
2. Zabezpečiť rozmiestnenie liniek a spojov dopravcu na jednotlivé stanovištia tak, aby dĺžka pobytu 

autobusu na stanovišti postačovala na vystúpenie a nastúpenie cestujúcich.   
3. Po vzájomnej dohode umožniť parkovanie medzi odchodmi spojov, ak to prevádzkové podmienky na 

AS umožňujú.   
4. Zriadiť a udržiavať označníky a informačné tabule na AS, zastávkach v správe poskytovateľa aj pre účely 

informovania o spojoch dopravcu, udržiavať ich v dobrom stave a zabezpečiť uverejnenie údajov o spojoch 
dopravcu na zastávkach autobusovej linky v správe poskytovateľa, na ktorých zastavujú spoje dopravcu 
podľa platného cest. poriadku. Výška podielu úhrady dopravcu na nákladoch za túto činnosť je odplatná.   

5. Zverejniť údaje o spojoch dopravcu v cestovnom poriadku vydaným poskytovateľom.   
6. Poskytovateľ je povinný na webovom sídle  www.arrivaliorbus.sk zverejniť:   

- platný dopravno-prevádzkový poriadok AS   
- cenník poplatkov a sankcií platný pre AS 
- všeobecné podmienky užívania autobusovej stanice Ružomberok  

7. Poskytovateľ je oprávnený nezverejniť informácie o odchodov autobusov dopravcu, v prípadoch :   
- ak dopravca nedodá poskytovateľovi podklady v požadovanej lehote v zmysle Článku  V.,ods.2. zmluvy,  
- ak dopravca nedodá poskytovateľovi podklady v potrebnom rozsahu v zmysle Článku  V.,ods.2. zmluvy,   

8. Poskytovateľ je oprávnený v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti, obmedziť dopravcovi 
rozsah poskytovania služieb, do doby celej úhrady.  

 
Článok V. 

Povinnosti dopravcu 
 
1. Dodržiavať platný cestovný poriadok a podmienky uvedené v dokumente “Dopravno-prevádzkový poriadok 

autobusových staníc ARRIVA Liorbus,a.s.“ a „Všeobecné podmienky užívania autobusovej stanice 
Ružomberok”  

2. Dopravca je povinný najneskôr 20 dní pred ich účinnosťou predložiť poskytovateľovi:  
 

- platný cestovný poriadok, príp. jeho zmenu, potvrdený príslušným správnym orgánom,  
 

- notársky overenú kópiu platnej licencie, príp. jej zmenu,  
 

- informácie o mimoriadnych opatreniach a zmenách na linke, ak nie sú súčasťou platného cestovného   
poriadku.  

Ak nastanú zmeny, ktoré nie sú vopred známe,  neodkladne o nich informovať poskytovateľa.  
3. Na zabezpečenie spojov pristavovať vozidlá označené obchodným menom, sídlom, telefónnym číslom a 

smerovými tabuľami východiskovej a cieľovej zástavky príslušnej linky.   
4.   V prípade vzniku  akejkoľvek udalosti  znemožňujúcej včasné pristavenie  autobusu  na  spoj  uvedený 

v cestovnom poriadku oznámiť udalosť poskytovateľovi najneskôr do stanoveného odchodu spoja. 
Kontakt: Dispečer dopravy Ružomberok 0905 033 314 

 Dispečer dopravy Liptovský Mikuláš 0905 033 315 
 Dispečer dopravy Dolný Kubín 0905 033 316 
 Dispečer dopravy Námestovo 0905 033 317  
5. Dodržať časy pristavenia a odchodu zo stanovíšť.   
6. Nahlásiť poskytovateľovi vedenie posilových spojov. Počet posilových spojov je dopravca povinný nahlásiť   

poskytovateľovi najneskôr do ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca.  
7. Zamestnanci dopravcu sú povinný rešpektovať pokyny vedúceho autobusovej stanice poskytovateľa a 

iných oprávnených osôb poskytovateľa.  
8. Dopravca je povinný dodržiavať všetky právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, hygieny, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a ekológie, ako aj ochrany majetku. Pri 
porušovaní týchto predpisov sa dopravca zaväzuje znášať vzniknuté škody, vrátane postihov poisťovni a 
orgánov odborného dozoru.   

9. Dopravca je povinný uhradiť poskytovateľovi faktúru vystavenú na základe platnej zmluvy v lehote 
splatnosti.  
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Článok VI.  
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za poskytovanie služieb je stanovená v zmysle Zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v zmysle neskorších 

predpisov a vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov dohodou.   
2. Cena za poskytnuté služby spolu za 1 kalendárny mesiac, je stanovená sumou na základe cenníka, ktorý je 

prílohou č.1 tejto zmluvy. Výška sumy je vypočítaná ako mesačný počet spojov dopravcu, podľa platného 
cestovného poriadku, využívajúci zastávky AS a označníky a informačné tabule na zastávkach mimo AS 
spravované poskytovateľom, vynásobený cenou v zmysle platného cenníka (príloha č.2).   

3. Spoplatneniu podľa prílohy č.1 podliehajú aj zmeny cestovných poriadkov vykonané v období medzi dátumami 
celoštátnych zmien cestovných poriadkov a pravidelné, zmluvne dohodnuté parkovanie na AS.   

4. V prípade zmeny cestovného poriadku bude doteraz stanovená suma, za poskytnuté služby spolu, na základe 
zmeny počtu spojov nanovo prepočítaná a dodatkom upravená príloha č.2.  

5. Podiel úhrady nákladov za služby podľa Čl.III. ods.1. písm. b), Čl.IV. ods.4. je súčasťou ceny za poskytnuté 
služby.   

6. Cena uvedená v prílohe č.1 je cenou bez DPH. K tejto cene je poskytovateľ povinný účtovať 
príslušnú DPH v zmysle platných daňových predpisov.  

 
Článok VII. 

Fakturačné podmienky 
 
1.  Za poskytnuté služby v zmysle tejto zmluvy, ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca vyhotoví poskytovateľ 

dopravcovi faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Jedná sa o opakované dodanie služby.  
Článok VIII.  

Sankcie a iné poplatky 
 
1. Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať dopravcovi sankcie podľa prílohy č.1 za neskoré odchody autobusov 

zo stanovíšť, neoprávnené parkovanie v priestoroch AS a stanovíšť, nenahlásenie posilového spoja, 
porušenie dopravno-prevádzkového poriadku autobusovej stanice a všeobecných podmienok užívania 
autobusovej stanice Ružomberok.   

2. Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať dopravcovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % za každý deň 
omeškania z ceny neuhradenej faktúry v lehote splatnosti.  

 
Článok IX 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami.   
2. V prípade vzniku okolností ktoré menia podmienky zmluvy, možno zmluvu meniť len písomným dodatkom k 

nej. Dodatok musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.   
3. Ukončenie zmluvy je možné na základe písomnej dohody alebo písomnou výpoveďou jednej zmluvnej strany. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď.   

4. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak je dopravca v omeškaní so splatnosťou faktúry o viac ako 15 dní, 
čo poskytovateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je písomné a jeho doručením 
zmluva zaniká.   

5. Pre prípad, že prijímajúca zmluvná strana odmietne prevziať list vzťahujúci sa k tejto zmluve, považuje sa 
tento list za doručený dňom odmietnutia jeho prevzatia.   

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva po podpísaní obdrží poskytovateľ, dva dopravca.   
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, svoju vôľu prejavili slobodne, vážne 

a bez omylu. Táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Túto zmluvu 
si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.  

 
Prílohy: Príloha č. 1 – cenník za poskytnuté služby na autobusových staniciach 

Príloha č. 2 – výpočet ceny služieb za kalendárny mesiac 
Dopravno-prevádzkový poriadok Autobusových staníc 
Všeobecné podmienky užívania Autobusovej stanice Ružomberok 

 
V Ružomberku, dňa..................................... 
 
Poskytovateľ: Dopravca: 
 

.....................................................          ..................................................... 
Ing. Ladislav Hološ  

predseda predstavenstva            konateľ 
 
 

.....................................................  
Ing. Vladislav Hajdák  
člen predstavenstva 


