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Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov  
č. D/ .. /2019 

  
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
 

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 
Sídlo: Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany   
Zastúpená: PaedDr. Mária Cvancigerová – riaditeľka školy 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Sabinov 
Číslo účtu:  1630030751/0200 
IBAN:  SK47 0200 0000 0016 3003 0751 
BIC:  SUBASKBX 
IČO: 36158101 
DIČ: 2021364950 
 
 
Zriaďovateľ: Obec Šarišské Michaľany 
Sídlo: Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany 
Zastúpená: Mgr. Jozefom Mačom – starostom obce 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Sabinov 
Číslo účtu:  2226572/0200 
IBAN:  SK76 0200 0000 0000 0222 6572 
BIC:  SUBASKBX 
IČO: 00327808 
DIČ: 2020732252 
 
 
a 
 
 
Prepravca: SAD Prešov, a.s. 
Sídlo: Košická 2, 080 69 Prešov 
Zastúpená: PhDr. Jozef Kičura – predseda predstavenstva 
 Ing. Oľga Ištvanová – podpredseda predstavenstva 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu:  51909572/0200 
IBAN:  SK12 0200 0000 0000 5190 9572 
BIC:  SUBASKBX 
IČO: 36 477 125, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10234/P 
IČ DPH: SK2020009167 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Táto Zmluva upravuje výkon dopravných služieb poskytovaných prepravcom za účelom 

zabezpečenia autobusovej prepravy žiakov, ktorí dochádzajú do školy v rámci určeného 
školského obvodu mimo miesta trvalého pobytu. 

2.2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov z obce Ostrovany do 
ZŠ v Šarišských Michaľanoch a späť prepravcom počas dní školského vyučovania 
v rámci platného cestovného poriadku.  

 
Článok III. 

Špecifikácia linky  
 

3.1. Prepravca sa zaväzuje zabezpečiť a vykonať autobusovú prepravu žiakov z obce 
Ostrovany do ZŠ v Šarišských Michaľanoch a späť podľa časového harmonogramu 
v rámci platného cestovného poriadku na linke č. 707430 Prešov – Medzany – Ostrovany 
– Uzovský Šalgov/Sabinov – Lipany, spoje:  
 
 Začiatok Čas Koniec Čas 

Spoj 29 
Šarišské Michaľany, 
sídlisko. 

13:42 Ostrovany, nám. 13:47 

Spoj 35 
Šarišské 
Michaľany,sídlisko 

14,02 Ostrovany,nám. 14,07 

Spoj 83 
Šarišské Michaľany, 
sídlisko 

12:47 Ostrovany, nám. 12:52 

 
    

Spoj 27 
Šarišské Michaľany, 
sídlisko 

07:47 Ostrovany, nám. 07:51 

Spoj 85 
Šarišské Michaľany, 
sídlisko 

07:21 Ostrovany, nám. 07:26 

Spoj 25 
Šarišské Michaľany, 
sídlisko 

07:28 Ostrovany, nám. 07:33 

Spoj  38 
Ostrovany, nám. 13:27 Šarišské Michaľany, 

sídlisko 
13:31 

Spoj 44 
Ostrovany,nám. 13,50 Šarišské 

Michaľany,sídlisko 
13,53 

Spoj 42 
Ostrovany, nám. 12:35 Šarišské Michaľany, 

sídlisko 
12:39 

 
    

Spoj 66 
Ostrovany, nám. 07:08 Šarišské Michaľany, 

sídlisko 
07:12 

Spoj 18 
Ostrovany, nám. 07:38 Šarišské Michaľany, 

sídlisko 
07:42 

Spoj 30 
Ostrovany, nám. 07:16 Šarišské Michaľany, 

sídlisko 
07:12 

 



3 

 

 Článok IV. 
Čas plnenia 

 
4.1.  Prepravca sa zaväzuje zabezpečiť autobusovú prepravu žiakov v rámci platného 

cestovného poriadku na spojoch podľa článku III. tejto zmluvy počas dní školského 
vyučovania.  

 
Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

5.1. Prepravca je povinný:  
• po nastúpení do autobusu vydať žiakovi, ktorý sa preukáže preukazom na bezplatnú 

žiacku prepravu z obce Ostrovany do ZŠ v Šarišských Michaľanoch, nulový 
evidenčný lístok,  

• prepravovať žiakov za osobitné cestovné stanovené podľa tarifnej vzdialenosti vo 
výške ceny podľa Tarify prímestskej dopravy SAD Prešov, a.s., ktorá tvorí Prílohu 
č. 1 tejto Zmluvy,  

• dodržiavať a plniť všetky povinnosti, ktoré mu ako dopravcovi vyplývajú zo zákona 
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a Prepravného 
poriadku. 

5.2.  Objednávateľ je povinný: 
• za autobusovú prepravu žiakov uhradiť prepravcovi osobitné cestovné stanovené 

podľa tarifnej vzdialenosti vo výške ceny podľa Tarify prímestskej dopravy SAD 
Prešov, a.s., ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a to na základe rekapitulácie 
vydaných evidenčných cestovných lístkov, ktorá je podkladom pre fakturáciu. 

• odovzdať žiakom preukazy na bezplatnú žiacku prepravu z obce Ostrovany do ZŠ 
v Šarišských Michaľanoch a zpäť  

 
Článok VI. 

Úhrada cestovného   
 

6.1.  Zmluvné strany sa dohodli na úhrade cestovného za autobusovú prepravu žiakov podľa 
článku II. tejto Zmluvy nasledovne: 
Osobitné cestovné za prepravu 1 žiaka z obce Ostrovany do ZŠ 
v Šarišských Michaľanoch a späť 

0,26.- € / deň školského 
vyučovania / jeden smer 
prepravy 

 
6.2.  DPH bude fakturovaná podľa platných legislatívnych predpisov.  
6.3. Prepravca po ukončení kalendárneho mesiaca spracuje rekapituláciu vydaných nulových 

evidenčných lístkov na linke špecifikovanej v bode 3.1., ktorá bude podkladom pre 
fakturáciu. Cestovné bude uhrádzané mesačne, na základe prepravcom vystavenej 
faktúry, do 5. dňa v príslušnom mesiaci so splatnosťou 14 dní.  

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cestovné v lehote splatnosti. V prípade nedodržania 
splatnosti faktúry je objednávateľ povinný platiť prepravcovi z dlžnej sumy úrok 
z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 
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Článok VII. 
Ukončenie zmluvy 

 
7.1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou oboch zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú 

formu, a to ku dňu uvedenému v tejto dohode.  
7.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 

porušenia ustanovení tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a platnosť 
Zmluvy končí jeho doručením druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie Zmluvy 
objednávateľom sa považuje neuhradenie cestovného za autobusovú prepravu žiakov 
podľa článku VI. tejto Zmluvy. 
 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a uzatvára sa na 
dobu určitú od 02.09.2019 do 30.06.2020. 

8.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

8.3. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov. 

8.4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden 
exemplár.  

8.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Šarišských Michaľanoch dňa                                     V Prešove dňa 
 
Za objednávateľa: Za prepravcu: 
 
 
 
.......................................... ....................................................... 
PaedDr. Mária Cvancigerová PhDr. Jozef Kičura 
riaditeľ školy predseda predstavenstva 
 
 
 ........................................................ 
 Ing. Oľga Ištvanová 
Za zriaďovateľa: podpredseda predstavenstva  
 
 
.......................................... 
Mgr. Jozef Mačo 
starosta obce 


