
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“)  

 

 

Článok I 

Účastníci zmluvy 

1. Objednávateľ:  

Základná škola  Alapiskola 

Školská 330, 951 73 Jelenec 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

2. Poskytovateľ: 

Obec Jelenec  

Sídlo: 951 73 Jelenec, Hlavná 126  

IČO: 00308072  

DIČ: 2021102798  

zastúpená zastupujúcim starostom obce Júliusom Molnárom 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

Článok II 

Záväzky zmluvných strán  

1. Touto Zmluvou si Objednávateľ objednáva u Poskytovateľa prepravu osôb podľa 

harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve, pričom Poskytovateľ sa ho 

zaväzuje dodržať.  

2. Predmetom Zmluvy je preprava žiakov Základnej školy Alapiskola autobusom v rámci 

školského roka 2022/23.  

3. Preprava spočíva v preprave žiakov Základnej školy Alapiskola z miesta bydliska (v prílohe 

č. 1 označené ako obec začiatku a konca dopravy) na miesto špecifikované prílohou 1 v 

Jelenci, Školská 330 (v prílohe č. 1 označené ako Miesto dopravy) minimálne jednu hodinu 

pred začiatkom školského vyučovania a odvezení žiakov Základnej školy Alapiskola  späť 

do miesta bydliska (v prílohe č. 1 označené ako  obec začiatku a konca dopravy) po 

skončení školského vyučovania podľa prílohy č. 1.  

4. Poskytovateľ za zaväzuje vykonať prepravu osôb podľa tejto zmluvy autobusom s kapacitou 

osôb 53 (na sedenie) a poskytuje plnú odbornú logistiku dopravných trás, špecifikovaní 

časov odchodov a príchodov z jednotlivých stanovíšť.  

5. V prípade, že je počet žiakov, ktorí majú záujem o dopravu  autobusom poskytovateľa vyšší, 

ako je kapacita počtu miest v autobuse, poskytovateľ si vymieňuje, že prepravu vykoná 

prioritne pre žiakov prvého stupňa základnej školy do naplnenia kapacity autobusu. V 

prípade nenaplnenia kapacity autobusu žiakmi prvého stupňa základnej školy môže byť na 

základe dohody objednávateľa a poskytovateľa do prepravy zahrnutý aj žiak vyšších 

ročníkov s tým, že pri výbere konkrétneho žiaka sa postupuje vzostupne podľa veku dieťaťa. 

Menný zoznam prepravovaných žiakov vyhotoví objednávateľ podľa záujmu žiakov a podľa 

vyššie uvedeného vekového kritéria. Oznámenie o prijatí resp. neprijatí na prepravu 

autobusom prevádzkovateľa žiakovi, ktorý nespĺňajú kritéria podľa vyššie uvedeného, 

vydáva objednávateľ po odsúhlasení menného zoznamu podľa predchádzajúcej vety 

poskytovateľom a doručí ho písomne žiakom, resp. ich právnym zástupcom.   

 

 

Článok III 

Finančné podmienky  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať prepravu pre objednávateľa za odplatu 

zodpovedajúcu príspevku  na cestovné náklady na dopravu detí a žiakov poskytovaného 



Ministerstvom školstva prostredníctvom okresných úradov v sídle jednotlivých krajov na 

základe ustanovenia §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a aktuálnej smernice, ktorou sa 

určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu, a to podľa počtu prepravovaných 

žiakov.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi odplatu podľa 

bodu 3.1 vždy po uplynutí bežného kalendárneho mesiaca na základe faktúry vystavenej 

Poskytovateľom. Faktúru sa Poskytovateľ zaväzuje vystaviť vždy najneskôr do 5.dňa v 

nasledujúcom kalendárnom mesiaci na základe predloženého zoznamu prepravovaných 

žiakov doručeného objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 

10 dní.  

 

 

Článok IV 

Osobitné dojednania 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej dobe 

v zmysle prílohy č. 1.  

2. Poskytovateľ je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich.  

3. Ak majú cestujúci batožinu, zaväzuje sa ju Poskytovateľ prepraviť spoločne s nimi a pod ich 

dohľadom.  

4. V prípade, že cestujúcim vznikne počas prepravy na základe Zmluvy akákoľvek škoda na 

zdraví alebo na veciach prepravovaných spoločne s nimi, zodpovedá za ňu Poskytovateľ v 

zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou dopravných prostriedkov.  

5. V prípade, že sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemožno v preprave pokračovať, 

je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať Objednávateľa za účelom 

určenia ďalšieho postupu. Kontaktnou osobou zo strany Objednávateľa je Mgr. Miroslav 

Bogr, riaditeľ základnej školy na telefónnom čísle 0907176677. Kontaktnou osobou zo 

strany Poskytovateľa je Július Molnár, starosta obce, kontakt: 0377764950. 

 

 

Článok V 

Podmienky prepravy 

1. Poskytovateľ si vymieňuje nasledovné podmienky prepravy, o ktorých žiada objednávateľa, 

aby písomne informoval v dostatočnom rozsahu všetky prepravované osoby vrátane ich 

zákonných zástupcov:  

1. Prepravovať sa môžu iba žiaci, ktorí patria do školského obvodu objednávateľa.  

2. Nastupovať a vystupovať môžu žiaci  iba na zastávkach a v čase určenom podľa prílohy 

č. 1. Pri nastupovaní a vystupovaní sa žiaci nesmú tlačiť nakoľko sa tým poškodzuje 

mechanizmus otvárania dverí vozidla.  

3. Správanie žiakov v školskom autobuse podlieha aj pravidlám školského poriadku. 

Porušenie ustanovení školského poriadku počas prepravy žiakov sa považuje aj za 

porušenie prepravného poriadku. 

4. Žiak je povinný zachovávať poriadok a čistotu v autobuse a chrániť vybavenie autobusu, 

v autobuse je  zakázané jesť a piť.  

5. Žiak nesmie počas jazdy opúšťať svoje miesto, vstávať  a pohybovať sa po vozidle alebo 

vystrkovať ruky z okien. 

6. Žiak nesmie rušiť ostatných cestujúcich hlasným hovorom a používať v autobuse 

mobilné zariadenia, ktoré sú zakázané nosiť do školy. 

7. Ak je (najmä počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou) vytvorený zasadací 

poriadok, tak žiak sedí vždy na mieste, určeným zasadacím poriadkom. 



8. Pri prekročení kapacity autobusu, môžu byť po dohode poskytovateľa a objednávateľa 

z prepravy vylúčení žiaci, spravidla žiaci počnúc najvyšším ročníkom v súlade s 

článkom 2 bod 5 tejto zmluvy. Takýmto žiakom budú preplácané cestovné lístky.  

9. Žiaci sú počas prepravy povinní dodržiavať pokyny vodiča ako aj dozor vykonávajúceho 

zamestnanca školy na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky, ako aj všetky povinnosti uvedené v bode 1.1 až 1.8 tohto článku 

zmluvy.  

10. Objednávateľ po dohode s poskytovateľom alebo na jeho podnet je oprávnený vylúčiť 

z ďalšej prepravy a to až do konca šk. roku žiaka, ktorý opakovanie alebo závažným 

spôsobom napriek upozorneniu 

◦ neuposlúchne pokyn alebo príkaz vodiča alebo dozor vykonávajúceho zamestnanca 

školy na účel zaistenia  bezpečnosti žiakov alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky, poruší povinnosti uvedené v bode 1.1 až 1.8 tohto článku zmluvy, 

◦ neoprávnene sa zdržiava v autobuse, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť 

prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu autobusu, znečistí autobus alebo obťažuje 

cestujúcich. V prípade vydania rozhodnutia objednávateľa o vylúčení žiaka z ďalšej 

prepravy, sa toto rozhodnutie doručuje  zákonnému zástupcovi žiaka. 

2. Pri každej uskutočnenej preprave zabezpečí objednávateľ v autobuse dozor zamestnancom 

školy. Pri malom počte prepravovaných žiakov, po dohovore s vodičom autobusu, môže byť 

preprava uskutočnená aj bez dozoru zamestnanca školy.  

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na trvanie školského roka 2022/23.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti riadne a včas a poskytovať si vzájomnú 

súčinnosť.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov.  

4. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

5. Túto Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch Zmluvných strán formou 

písomných dodatkov k Zmluve vo forme záväzných e-mailov s následným písomným 

doručením a zverejnením v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy.  

6. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú 

ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného 

vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím 

iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru 

neplatného ustanovenia.  

7. V prípade ukončenia platnosti tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa takéto ukončenie 

platnosti nedotýka ustanovení Zmluvy, ktorých povaha si vyžaduje, aby ostali v platnosti aj 

po takomto ukončení.  

8. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne 

mimosúdnou cestou, a to vzájomnými rokovaniami a dohodou. V prípade, ak Zmluvné 

strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou 

cestou podľa právnych predpisoch platných v Slovenskej republiky.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy oboznámili a že vyjadruje ich 

skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, na dôkaz čoho ju podpisujú.  



10. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach pričom každá Zmluvná 

strana dostane jeden rovnopis.  

 

V Jelenci dňa ..............................  

 

 

…..................................................................  …....................................................................... 

 objednávateľ       poskytovateľ 

 

 

Príloha č. 1 – Harmonogram prepravy  

 


