
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

č. 2015/ 5120/3077 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorškh predpisov medzi 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Sídlo: P. O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
štatutárny orgán: Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
IČO: 00156752 
DIČ: 2020480198 
IČ DPH: SK2020480198 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Čislo účtu: 2921123848/1100 
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
BIC (SWIFr): TATRSKBX 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Pš, Vložka č.: 32/ B 
(ďalej len „objednávate!'") 

a 

Prepravca: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 

IČO 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC (SWIFr): 

Ponton City a.s. 

Horárska 12, 821 09 Bratislava 
Ing. Vladimír Mravčák, predseda predstavenstva 
Ľubomír Baník, člen predstavenstva 
44 802 625 
2022845286 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4788/B 
(ďalej len „prepravca") 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany") 

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto Zmluvu 
o poskytovaní služieb pod názvom: „Služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po 
Dunaji motorovou kompou medzi pristavmi Vojka - Kyselica" (ďalej len „zmluva") 
v nasledovnom znení: 

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 

1.2 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prepravcu poskytovať služby na zabezpečenie 
verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka -
Kyselica. (ďalej len „služby" alebo „preprava"). /.----
Touto zml~~ou sa prepravca ~a~~zuje poskyt~vať sl~žby bližšie špeci!ikovJ:.n~-V"~ds: ._, -, 
1. 3 tohto clanku zmluvy a v d als1Ch ustanovemach teJto zmluvy a v Pnlohf. c 1 a c. 3 '· 
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k tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté služby platiť 
prepravcovi cenu podľa tejto zmluvy. 

1.3 Na základe tejto zmluvy prepravca zabezpečí verejnú vodnú dopravu po Dunaji 
motorovou kompou medzi prístavmi Vojka a Kyselica a pohotovosť pre prípad 
urgentnej prepravy rýchlej zdravotnickej pomoci, hasičov a bezpečnostných zložiek. 
Preprava bude zabezpečovaná podľa cestovného poriadku v tridsaťminútových 
intervaloch, v závislosti od dopravnej situácie a dopravných predpisov na Dunaji, 
pričom môžu vzniknúť aj nepravidelné jazdy, mimo týchto intervalov. Súčasťou 
služieb je aj zabezpečenie upratovania kompy, interiérov a exteriérov budov 
prístavov vrátane odstraňovania odpadu a kontrolná činnosť technických zariadení 
prístavov v majetku objednávateľa a dopravného značenia a dopravných systémov. 

1.4 Predmetom prepravy nie je preprava nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel 
a iných obdobných zariadení. 

1.5 Prepravca berie na vedomie, že preprava poskytovaná na základe tejto zmluvy je vo 
vzťahu k tretím osobám (cestujúci a ich majetok) bezodplatná. Prepravca nie je 
oprávnený za vykonanú prepravu od prepravovaných osôb alebo za prepravovaný 
náklad požadovať akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie. 

1.6 Prepravca vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom 
služieb v zmysle podmienok stanovených objednávateľom, a že sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie služieb. 

1.7 Prepravca je povinný ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi všetky 
úradné povolenia, potvrdenia o odbornej spôsobilosti a iné potrebné doklady v zmysle 
príslušných legislatívnych predpisov SR, ktoré sú k poskytovaniu služieb podľa tejto 
zmluvy nevyhnutné. 

2. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

2.1 

2.2 

Prepravca je povinný poskytovať služby s odbornou starostlivosťou, riadne a včas 
a tak, aby boli vykonané v súlade: 
a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
b) s touto zmluvou, 
c) so súťažnými podkladmi a ich vysvetleniami predloženými objednávateľom 

v procese zadávania zákazky na poskytovanie služieb (oznámenie o vyhlásení 
verejného obstarávania zákazky na poskytovanie služieb uverejnené v Úradnom 
vestníku EÚ zo dňa 20.2.2015 pod zn. 2015/S 036-061986 a vo VVO č. 38 zo dňa 
23.2.2015 pod ozn. 4248 - MSS, 

d) s ponukou prepravcu podanou ako uchádzačom v procese verejného obstarávania 
zákazky na poskytovanie služieb (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
zákazky na poskytovanie služieb uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 
20.2.2015 pod zn. 2015/S 036-061986 a vo VVO č. 38 zo dňa 23.2.2015 pod ozn. 
4248 - MSS. 

V prípade poskytovania služieb prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá prepravca 
objednávateľovi za splnenie záväzku služby riadne poskytnúť, akoby tieto služby 
poskytoval sám. Na základe dohody zmluvných strán prepravca zostaví zoznam 
subdodávateľov podieľajúcich sa na poskytovaní služieb (ďalej len „Zoznam"); 
Zoznam odovzdá prepravca objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr 
v deň účinnosti tejto zmluvy. Zoznam musí vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom 
obsahovať: 

- ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie 
registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, 

čestné vyhlásenie, že každý zo subdodávateľov sp(ňa alebo najneskôr v čase začatia 
poskytovania prác na službe bude sp(ňať podmienky stanovené všeobecne záväznými 
predpismi na úseku verejného obstarávania najmä podmienky stanovené ustanov.enŕm-- -... , 
§ 26 ods. 1 zákona č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a d.óPlnenf · · ~ .... · ' 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o yer:ejnom · ' 
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obstarávaní"), ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi pre ním poskytované práce na službách, objednávateľ si splnenie 
podmienok podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného 
subdodávateľa overí na Úrade pre verejné obstarávanie podľa§ 128 zákona o verejnom 
obstarávaní, prípadne vyžiadaním si dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 
10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
- zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia 

najmenej 30 % akcií obchodnej spoločnosti, ktorá je subdodávateľom, pričom ak 
spoločníkom alebo známym akcionárom subdodávateľa je právnická osoba, aj 
všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30% 
akcií takejto právnickej osoby. 

Prípadnú zmenu subdodávateľov je prepravca povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi vopred, najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa. Takto zmenený subdodávateľ musí od počiatku poskytovania 
prác na službách sp(ňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na 
úseku verejného obstarávania najmä podmienky stanovené ustanovením § 26 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi pre ním poskytované práce na službách. 
Predmetné písomné oznámenie musí obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má 
uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ sp(ňa podmienky 
podľa§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si splnenie podmienok 
podľa§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa overí 
na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, 
prípadne vyžiadaním si dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v 
súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 
23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

2.3 V prípade touto zmluvou a/ alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 
stanovenej povinnosti vydať o poskytovaní služieb osobitný protokol a/alebo správu 
a/alebo potvrdenie, prepravca sa zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný 
protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) 
písomných vyhotoveniach tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie sp(ňali všetky 
požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. 

2.4 Personálne a technické požiadavky na poskytovanie služieb. 

Prepravca je povinný počas celej doby trvania tejto zmluvy (poskytovania služieb) 
udržiavať v platnosti licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa zákona 
č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, resp. podľa pravidiel stanovených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ktoré v budúcnosti nahradia uvedený právny predpis. 

Prepravca je povinný počas celej doby trvania tejto zmluvy (poskytovania služieb) 
mať odborne spôsobilého člena manažmentu s osvedčením odbornej spôsobilosti 
dopravcu podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 123/2001 Z. z., resp. podľa pravidiel stanovených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ktoré v budúcnosti nahradia uvedený právny predpis. 

Prepravca je povinný počas celej doby trvania tejto zmluvy (poskytovania služieb) 
mať k dispozícii potrebný počet pracovníkov s odbornou spôsobilosťou člena posádky 
plavidla a odbornou spôsobilosťou lodný kapitán 1. triedy (v počte minimálne dvaja 
lodní kapitáni) podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slov.enš~~J ~ 
republiky č. 12/2005 Z. z., resp. podľa pravidiel stanovených všeobecne zá~5iznymi · · '~ 
právnymi predpismi, ktoré v budúcnosti nahradia uvedený právny predpis. (·! '·: 
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Prepravca je povinný poskytovať služby prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval 
splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávani. V prípade, že prepravca bude chcieť nahradiť takúto osobu, inou osobou, 
podlieha takéto nahradenie písomnému schváleniu zo strany objednávateľa, pričom 
nová osoba musí sp(ňať rovnaké podmienky ako boli uvedené v podmienkach účasti 
podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. 

Prepravca je povinný počas celej doby trvania tejto zmluvy prepravu vykonávať 
plavidlom, na ktoré sú kladené nasledovné požiadavky: 

• plavidlo musí byť technicky spôsobilé a registrované s platným lodným 
osvedčením, ktoré prepravca objednávateľovi predloží najneskôr ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy; 

• plavidlo nesmie byť staršie ako 24 mesiacov, počítaných ku dňu predloženia 
ponuky; 

• plavidlo musí svojimi vlastnosťami vyhovovať pravidlám bezpečnej prevádzky 
plavidla, požiadavkám na bezpečnosť členov posádky plavidla a prepravovaných 
osôb, pravidlám prepravy nebezpečných tovarov a podmienkam na vodnej 
ceste; 

• musí byť postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí 
• minimálny plocha na prepravu vozidiel do 3, 5 t 

250 m2 
• minimálna nosnosť pri ponore 
• minimálna prevádzková rýchlosť 

15 km/h 

55 t 

• minimálny počet motorov 2 
• typ pohonu pumpa alebo vodomet 
• musí mať vyhradený priestor pre odkladanie bicyklov 
• musí mať priestor pre sedenie cestujúcich, krytý strieškou v rozsahu minimálne 

50% plochy pre cestujúcich, 
• schopnosť plavby za znížených viditeľnostných podmienok 
• schopnosť plavby za znížených vodných stavov - maximálny 

ponor 1 m 
• schopnosť plavby pri zvýšených hodnotách vetra - od O do 11 m/ s 
• schopnosť plavby vo vlnách stanovených pre plavebnú zónu III. na Dunaji 
• plavidlo musí mať pozd(žne a priečne rebrovanie, ktoré zabezpečí odolnosť voči 

nárazom pevných telies, kmeňov stromov 
• manévrovateľnosť 360° na 

mieste 

2.5 Trvanie zmluvy. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu 180 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. Prepravca je povinný začať poskytovať služby v deň nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

2.6 Spôsob a miesto poskytovania služieb. 

2.6.1 Preprava sa vykonáva v cykloch. Za jeden cyklus prepravy sa považuje pohyb 
plavidla z domovského prístavu vo Vojke nad Dunajom do Kyselke a späť. 

2.6.2 Prepravca je povinný vykonávať: 
a) Pravidelnú prepravu podľa cestovného poriadku v tridsaťminútových--..-.., 

intervaloch. Prepravca je povinný umiestniť cestovný poriadok na-Verejne· ·- .. ',\ 
! ·;- . ·\ I ~ . 
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prístupnom mieste v oboch prístavoch a zároveň ho zverejniť aj na svojom 
webovom sídle. 

b) Urgentná preprava rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičov 
a bezpečnostných zložiek do 3,5 t na jedno vozidlo. 

c) Prepravu na základe písomných požiadaviek objednávateľa neuvedenú 
pod písm. a) a b) tohto bodu zmluvy. 

d) Pohotovosť pre výkon prepravy definovaný v písmene b) a c) tohto bodu 
zmluvy. 

2.6.3 Prepravca za zaväzuje služby poskytovať 365 dní do roka, 24 hodín denne, 
pričom: 
a) verejná preprava podľa ods. 2.6 bodu 2.6.2 písm. a) tohto článku zmluvy 

bude poskytovaná 19 hodín denne od 05:00 hod. do 00:00 hod. a 
b) pohotovosť pre prípad uvedený v ods. 2.6 bod. 2.6.2 písm. d) tohto článku 

zmluvy bude poskytovaná, a to v rozsahu 5 hodín od 00:00 hod do 05:00 
hod. 

c) preprava podľa ods. 2.6 bodu 2.6.2 písm. b) a c) tohto článku zmluvy bude 
poskytovaná 24 hodín denne. 

2.6.4 Miestom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy je SVD Gabčíkovo 
Nagymaros, prívodný kanál, prievoz v kilometri 0,750 medzi prístavmi Vojka 
nad Dunajom - Kyselica. Domovským prístaviskom plavidla je Vojka nad 
Dunajom, kde začína a končí preprava. 

2.7 Za účelom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy objednávateľ odovzdáva 
prepravcovi do užívania prístavy vo Vojke nad Dunajom a v Kyselici (ďalej len 
„prístavy") s budovami vedenými na LV č. 48, v katastrálnom území Kyselica na 
pozemkoch parcelné čísla 298/ 16 a 298/28, popis stavby čakáreň so zariadením, ktoré 
bude uvedené v Odovzdávacom / Preberacom protokole v Prílohe č. 2 Špecifikácia 
prístavov k tejto zmluve. Objednávateľ prístavy prepravcovi odovzdá najneskôr v deň 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany spíšu písomný 
Odovzdávací/Preberací protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení 
pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä: 
- LV č. 48 a kópiu z katastrálnej mapy k.ú. Kyselica, 
- stav, v akom sa prístavy nachádzajú v deň odovzdania a prevzatia, 
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na prístavoch nachádza, 
- odovzdanie kľúčov od objektov nachádzajúcich sa v prístavoch, 
- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo prepravca, 
- stav meračov médií, 
- miesto a dátum spísania protokolu, 
- podpis objednávateľa a prepravcu. 

2.8 Podpisom Odovzdávacieho/Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo vzniku 
škody na prístavoch na prepravcu. 

2.9 V prípade ukončenia zmluvy je prepravca povinný prístavy objednávateľovi 
protokolárne odovzdať v stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na bežné 
opotrebenie, zbavené vecí vnesených prepravcom a tretími osobami najneskôr v deň 
nasledujúci po dni ukončenia tejto zmluvy. Pre účely spísania preberacieho protokolu 
sa použijú primerane ods. 2.7 tohto článku zmluvy. 

2.10 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať prepravcovi prístavy: 
a) nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili riadnemu poskytovaniu služieb, 
b) v stave spôsobilom na okamžité začatie poskytovania služieb v zmysle tejto 

zmluvy. 
2.11 Prepravca sa zaväzuje zabezpečiť /zabezpečovať na svoje náklady: 

a) uzavrieť zmluvy s jednotlivými dodávateľmi médií, na čo mu podpisom tejto 
zmluvy dáva objednávateľ svoj súhlas, _ 

b) udržiavanie poriadku a čistoty v prístavoch a v jeho bezprostrednory~. ,"°"" 
(prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych - \ 
sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri poskytova1ú1šlužieb · \ 
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2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

c) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci verejnosti a zamestnancov v prístavoch, 
d) upratovanie a čistenie exteriérov a interiérov budov prístavov, vrátane 

sociálnych zariadení a dop(ňanie hygienických prostriedkov vrátane odstraňovania 
odpadu, 

e) vykonávať drobné opravy a údržbu prístavov s tým, že za drobnú opravu a údržbu 
sa považujú práce a dodanie materiálu v hodnote maximálne 1000,- € bez DPH 
pre každý jednotlivý prípad, 

f) obsluhu a kontrolu technického zariadenia prístavov, dopravného značenia a 
dopravných systémov v majetku objednávateľa, 

g) nepretržité čistenie a upratovanie priestorov prepravného plavidla, ktorým sa 
bude uskutočňovať preprava podľa tejto zmluvy vrátane čistenia a upratovania 
sociálnych zariadení plavidla vrátane dop(ňania hygienických prostriedkov na 
vlastné náklady. Priestory prepravného plavidla musia byť čisté, hygienicky 
nezávadné a musia sp(ňať všetky požiadavky na hygienu stanovenú všeobecne 
záväzným právnym predpisom 

V prípade zistenia poruchy na technickom zariadení prístavov v majetku 
objednávateľa je prepravca povinný objednávateľa informovať najneskôr do troch (3) 
pracovných dní odo dňa zistenia poruchy. V rovnakej lehote je prepravca povinný 
objednávateľa informovať o potrebe opráv na prístavoch, ktoré je v zmysle platnej 
právnej úpravy povinný vykonať vlastník veci (objednávateľ). 
Prepravca je povinný najneskôr do troch (3) hodín od zistenia vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávaniu prepravy oznámiť túto skutočnosť 
objednávateľovi. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa 
o predpokladanej dlžke trvania prekážky vykonávania prepravy, 
príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 
Prepravca znáša nebezpečenstvo vzniku škody na veciach patriacich objednávateľovi, 
ktorých sa poskytovanie služieb týka, a to od prevzatia prístavov (článok 2. ods. 2.8 
tejto zmluvy) až do odovzdania a prevzatia prístavov po ukončení tejto zmluvy. 
Prepravca zodpovedá objednávateľovi v celom rozsahu za všetky škody na majetku 
objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením 
akejkoľvek povinnosti pri poskytovaní služieb. Za škodu sa na účely tejto zmluvy 
považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi 
verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku 
zaťažovali objednávateľa a nie prepravcu, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní 
opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil prepravcovi 
uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky 
a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia 
opravných konaní prepravca objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok prepravca 
objednávateľovi na jeho výzvu zaplatil. 
Prepravca sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť lodný denník, ktorý bude uložený 
u zodpovedného pracovníka prepravcu podľa ods. 2. 19 tohto článku zmluvy. Súčasťou 
lodného denníka bude aj „Súpis poskytovaných služieb prepravy", ktorý bude 
obsahovať termíny a trvanie skutočne vykonaných plavieb, ako aj podrobný opis 
všetkých nákladov, ktoré prepravca vynaložil pri zabezpečovaní prepravy prepravným 
plavidlom. Zápisy v lodnom denníku sú oprávnené vykonávať osoby uvedené v ods. 
2.17 a 2.18 tohto článku zmluvy. 
Prepravca určuje za svojich zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať 
zabezpečovanie prepravy v zmysle predmetu tejto zmluvy, vykonávať funkciu 
vedúceho prevádzky a vykonávať zápisy v lodnom denníku: 

Objednavateť urcuje za svojich zodpovedných pracovníkov, ktorí sú opr. ~ á .A~ni~ 
vykonávať zápisy v lodnom denníku, sú oprávnení vykonávať technický ;99zôľ; ·' · . \ 
odovzdať miesto zabezpečovania prepravy prepravcovi, vyjadrovať sa k pož~ad~vkám - , 
prepravcu v lodnom denníku, rokovať vo veciach technických, preberať pos~ytnuté .. - \ 

~I ! . ..., 
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2. 19 

2.20 

2.21 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

služby a podpisovať „Súpis poskytovaných služieb prepravy" podľa ods. 2.21 tohto 
článku zmluv 

Prepravca urcuje za zodpovedneho pracovmka prepravcu, u ktorého bude uložený 
lodný denník: 

Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej 
zmluvnej strane do troch (3) pracovných dni odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom 
takáto zmena sa zaznamená do lodného denníka zmluvnou stranou, ktorá ju 
uskutočňuje a nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 
Prepravca sa zaväzuje vždy v posledný pracovný deň príslušného 
kalendárneho mesiaca, prípadne v prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca predložiť príslušnému zodpovednému zamestnancovi objednávateľa podľa 
ods. 2. 18 tohto článku zmluvy „Súpis poskytovaných služieb prepravy", ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v ods. 2.17, 2.18 a 2.19 tohto 
článku zmluvy za účelom overenia uskutočnených služieb za príslušný mesiac. 

DISPEČING 

Počas poskytovania služby podľa tejto zmluvy je prepravca, resp. kapitán lode 
(plavidla) povinný komunikovať s dispečingom a oznamovať dispečingu nasledovné 
skutočnosti: 
- prípad poruchy na plavidle a na technickom zariadení prístavov v majetku 

objednávateľa, 
- prípad nepriaznivých poveternostných podmienok, nevhodných na plavbu 

a akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie prepravy, 
- zmenu cestovného poriadku (časov odchodov kompy). 
Dispečing je povinný zabezpečiť informovanie verejnosti prostredníctvom 
informačných tabúľ, a to v prípade ak: 
- dispečing riadenia plavby rozhodol o zastavení plavby na celom toku, pričom 

informoval o tom kapitána lode (plavidla), 
- dôjde k zmene cestovného poriadku (časov odchodov kompy). 
Kontakt na dis ečin : 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Objednávateľ je povinný prepravcovi poskytovať pri plnení tejto zmluvy všetku 
nevyhnutnú a potrebnú súčinnosť. 
Objednávateľ je oprávnený, aj bez súhlasu a upovedomenia prepravcu, vykonávať 
kontroly plnenia predmetu tejto zmluvy prepravcom, zariadení prístavu kompy, 
dopravného značenia a dopravných systémov. V prípade zistenia porušenia povinností 
prepravcu alebo nedostatkov pri poskytovaní služieb, osoby vykonávajúce v mene 
objednávateľa kontroly vyhotovia zápis o zisteniach a stanovia spôsob a lehotu na 
vykonanie nápravy. Zápis z kontroly doručia prepravcovi bez zbytočného odkladu od 
vykonania kontroly. Prépravca je povinný vady v poskytovaní služieb podťa tejto zmluvy 
odstrániť v stanovenej lehote, inak je objednávateľ oprávnený od prepravcu požadovať 
zmluvnú pokutu podľa článku 9. ods. 9.4 tejto zmluvy. Poverená osoba je povinná p~· 
vykonávaní kontroly predložiť prepravcovi písomné poverenie od objednávateľ~/' ·. 1::: · "':. „ . 
Prepravca je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon č. 122/2011,t. z. o , 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

/ 
-/ ·. \ 
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4.4 V prípade, ak miestom zabezpečovania prepravy sú objekty, ktoré zabezpečujú 
povodňovú ochranu 1. stupňa, prepravca zabezpečí (za poskytnutia súčinnosti 
objednávateľa) pred začatím zabezpečovania prepravy vypracovanie „Plánu 
povodňových a zabezpečovacích prác", objednávateľ ho dá odsúhlasiť správcovi toku 
a prepravca zabezpečí jeho schválenie príslušným Okresným úradom - odborom 
starostlivosti o životné prostredie. 

4.5 Prepravca sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), zvýšených vodných stavov 
a iných mimoriadnych situácií zaväzuje bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať 
pokyny objednávateľa vo vzťahu k miestu zabezpečovania prepravy a k zabezpečovaniu 
prepravy podľa tejto zmluvy. 

5. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ (VYŠSIA MOC) 

5. 1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť 
podľa ustanovení§ 374 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

5.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného 
odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej 
moci. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na 
nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo 
najväčšom rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po 
dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa 
odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik. 

5.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako tri (3) mesiace, zmluvné strany dohodnú nový 
termín plnenia písomným dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upravia 
vzájomné oprávnené nároky. 

6. CENA ZA SLUŽBY 

6. 1 Cena bez DPH za zabezpečenie prepravy v rozsahu tejto zmluvy a jej príloh je 
stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87I1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného 
obstarávania z 24.09.201 O a na základe výsledku elektronickej aukcie, a to vo výške: 
a) Cena za jeden (1) cyklus prepravy podľa článku 2 ods. 2.6 bodu 2.6.1 a podľa bodu 

2.6.2 pism. a), b), c) tejto zmluvy v čase definovanom v bode 2.6.3 písm. a) alebo 
c) tejto zmluvy je 206,00 Eur bez DPH, slovom dvestošesť eur bez DPH 

b) Cena za jednu (1) hodinu pohotovosti podľa článku 2 ods. 2.6 bodu 2.6.2 písm. d) 
tejto zmluvy počas celej doby trvania pohotovosti v čase definovanom v bode 2.6.3 
písm. b) tejto zmluvy, t.j. od 00:00 do 05:00 hod, je 122,00 Eur bez DPH, slovom 
jednostodvadsaťdva eur bez DPH; 

6.2 V prípade, ak prepravca nebude môcť poskytovať služby podľa tejto zmluvy z dôvodov 
na strane objednávateľa, platí po celú dobu, t.j. odo dňa vzniku obmedzenia až do dňa 
jeho odstránenia objednávateľom iba cena podľa odseku ods. 6. 1 písm. b) tohto článku 
zmluvy. 

6.3 V cene podľa ods. 6.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady prepravcu 
spojené s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy vrátane upratovania interiérov 
a exteriérov budov prístavov, odstraňovania odpadu a kontrolná činnosť technických 
zariadení prístavov v majetku objednávateľa. 

6.4 Cena podľa ods. 6.1 tohto článku zmluvy platí po hranicu ceny za 100 litrov pohonných 
hmôt určenej na základe CBRB - Rotterdam v posledný deň mesiaca predchádzajúeél:lo . 
mesiacu, v ktorom bola súťaž „Služba na zabezpečenie verejnej lodnej prepravy pó 
Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka - Kyselica" zverejnen~'\i"'prípade 
nárastu ceny pohonných hmôt o každých 0,50 €za 100 litrov sa cena podľ~· ods. 6 

~ 
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tohto článku zmluvy zvýši o 0,8 %. Výška ceny pohonných hmôt sa bude zisťovať vždy 
k prvému (1.) dňu každého kalendárneho mesiaca. Cena za prepravy, ktoré sa vykonajú 
v tom-ktorom mesiaci, sa po vyúčtovaní prepočítajú v závislosti od ceny pohonných 
hmôt zistených k prvému (1.) dňu tohto mesiaca. 

6.5 Ceny podľa ods. 6.1 tohto článku zmluvy sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty. 
K cenám uvedeným v ods. 6.1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných 
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená prepravcom a preukázateľne 
doručená objednávateľovi. Fakturovaná môže byť len skutočne realizovaná služba na 
základe zmluvnými stranami odsúhlaseného „Súpisu poskytovaných služieb prepravy" 
podľa článku 2. ods. 2.21 tejto zmluvy za mesiac, v ktorom boli služby poskytnuté. 
Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet prepravcu uvedený vo 
faktúre. 

7.2 Na základe dohody zmluvných strán sa cena za riadne a včas poskytnuté služby vyúčtuje 
mesačne pozadu. Jednotlivé faktúry sú splatné v lehote tridsať (30) dni od ich 
preukázateľného doručenia objednávateľovi. Jednotlivé faktúry musia byť vyhotovené 
v dvoch (2) rovnopisoch, musia byť objednávateľovi doručené do pätnásteho (15.) dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli služby poskytnuté a musia obsahovať 
všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ich 
neoddeliteľnou prílohou musí byť kópia „Súpisu poskytovaných služieb prepravy" podľa 
článku 2. ods. 2.21 tejto zmluvy za mesiac, v ktorom boli služby poskytnuté. 

7.3 Objednávateľ je oprávnený zadržať časť ceny za služby vo výške zodpovedajúcej dani 
z pridanej hodnoty vyúčtovanej tou-ktorou faktúrou v prípade, ak u prepravcu nastanú 
dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní prepravca v zozname osôb, u ktorých nastali 
dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli 
Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď prepravca hodnoverným 
spôsobom preukáže objednávateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli. V prípade, že 
počas trvania tejto zmluvy vznikne objednávateľovi právo na zadržanie časti ceny 
služba, je objednávateľ oprávnený časť ceny za služby vo výške zodpovedajúcej dani 
z pridanej hodnoty zadržať z každej faktúry vystavenej prepravcom na základe tejto 
zmluvy. Objednávateľ zadržanú časť ceny za služby v prospech prepravcu uvoľní do 
siedmich (7) dni odo dňa, v ktorom prepravca dôveryhodným spôsobom objednávateľovi 
preukáže splnenie svoje daňovej povinnosti. 

7.4 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti 
ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, údaje v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového 
účtu uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

7.5 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň pripísania na účet prepravcu je v lehote 
uvedenej v ods. 7.2 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum 
splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

7.6 V prípade námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ 
oprávnený: 
a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, 

do siedmich (7) pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať 
u prepravcu spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom prepravca je povinný chybnú 
faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu - faktúry, ktorý dop(ňa --...... 
pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsa~y~aj "-,<>, 
poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo /;"/ · · ·. \ 
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b) faktúru, ktorá nesp(ňa formálne náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť prepravcovi na 
prepracovanie do siedmich (7) pracovných dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 

V pripade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že 
faktúra nebola doručená objednávateľovi. 

7. 7 V pripade reklamácie vád služieb až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany 
záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie 
je v omeškaní s úhradou ceny za služby. 

7.8 Banková záruka na riadne vykonanie služieb. Prepravca sa zaväzuje zabezpečiť svoj 
záväzok poskytovať služby podľa tejto zmluvy riadne a včas bankovou zárukou 
zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 250.000,- €, (slovom: 
dvestopäťdesiattisíc eur), ktorá musí byť vystavená najneskôr ku dňu účinnosti tejto 
zmluvy na celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom prepravca je povinný predložiť 
znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. 
Objednávateľ je povinný oznámiť prepravcovi svoje pripadne námietky k zneniu 
bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do siedmich (7) pracovných dní od jej 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie 
bankovej záruky schválil. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa 
zaplatením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková 
výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zabezpečenie na 
riadne vykonanie služby v prípade, ak prepravca poruší svoje záväzky vyplývajúce mu 
z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Banková záruka musí 
byť vystavená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike 
alebo bankou so sídlom banky v inom členskom štáte Európskej únie a musí oprávňovať 
objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka 
nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov 
zo záruky. V prípade, že banková záruka bude vystavená v cudzom jazyku, spolu s 
bankovou zárukou musí prepravca predložiť objednávateľovi úradne osvedčený 
preklad do slovenského jazyka. 

7.9 Prepravca vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe 
ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ustanovenia § 69 ods. 
14 v nadväznosti na ustanovenie § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov za daňovú povinnosť prepravcu vzniknutú z DPH, 
ktorú prepravca objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. Prepravca 
vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku 
povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do 
určenej lehoty splatnosti. Prepravca vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť 
DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, 
či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto 
daň nebude môcť zaplatiť. 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1 Prepravca je povinný v oboch prístavoch, na dostupnom a viditeľnom mieste, viesť 
reklamačnú knihu, do ktorej sú prepravované osoby oprávnené vykonávať zápisy o 
reklamáciách poskytovaných služieb, svoje postrehy a návrhy. 

8.2 Prepravca je povinný vykonať a zabezpečovať prepravu, vyplývajúcu z tejto zmluvy, 
kvalitne s vynaložením odbornej starostlivosti. 

8.3 P~epravca pos~ytuje, na jednotli_vé prepravy vykonané v, c~kloch podľav tejto z~~lJY.~J- J:·~· 
zaruku v trvam dvanasť (12) mesiacov. Prepravca prebera zaruku, ze pocas celeytJoby ~,"': 
trvania tejto zmluvy: / ! '' ·. :.~ ~ 
a) služby budú poskytované v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, ~-: 

'.) (; 
! . • ;.-
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b) zariadenia, najmä plavidlo, používané v súvislosti s poskytovaním služieb budú 
bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a budú sp(ňať 
podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 
normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou. 

8.4 Zodpovednosť prepravcu nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil prepravcovi 
vady poskytnutých služieb bez zbytočného odkladu potom, ktoré mal prepravca zistiť 
pri vynaložení odbornej starostlivosti. Objednávateľ môže vadne poskytnuté služby 
u prepravcu písomne uplatniť do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, keď vadu 
zistil. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ 
uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný 
opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje, vrátane obrazovej dokumentácie 
doloženej objednávateľom alebo iným preukázateľným spôsobom. 

8.5 V prípade výskytu vád má objednávateľ práva vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré môžu byť vykonané počas 
celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je prepravca povinný vady 
na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do pätnástich (15) dní 
od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.6 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu služieb poskytovaných podľa tejto zmluvy je 
prepravca povinný reklamovanú vadu odstrániť v súlade s týmto článkom zmluvy. 
Úhradu nákladov spojených s odstránením vady bude znášať zmluvná strana, ktorá 
bude neúspešná v spore. 

8.7 V súlade s ustanovením§ 72 ods. 4 zákona č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu 
z ceny za vadne poskytnuté služby faktúru v mene a na účet prepravcu, a to za 
podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady a prepravca nevystavil dobropis 
alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za služby v lehote tridsať (30) dni odo dňa 
doručenia reklamácie prepravcovi. 

9. SANKCIE 

9.1 Objednávateľ je oprávnený od prepravcu požadovať zmluvnú pokutu v prípade, že 
prepravca v jednom kalendárnom roku nevykoná viac ako 10% predpokladaných cyklov 
prepravy v rámci pravidelnej prepravy podľa článku 2. ods. 2.6 bodu 2.6.2 a) tejto 
zmluvy. V prípade, že prepravca v jednom kalendárnom roku nevykoná: 
9. 1. 1 viac ako 10% a menej ako 20% predpokladaných cyklov prepravy v rámci 

pravidelnej prepravy podľa článku 2. ods. 2.6 bodu. 2.6.1 tejto zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený od prepravcu požadovať 50% zo súčinu ceny za jeden 
(1) cyklus prepravy podľa článku 6. ods. 6.1 písm. a) tejto zmluvy a počtu 
nevykonaných cyklov prepravy prevyšujúcich 10% predpokladaných cyklov 
prepravy v rámci pravidelnej prepravy za dané obdobie; 

9.1.2 20% a viac predpokladaných cyklov prepravy v rámci pravidelnej prepravy 
podľa článku 2. ods. 2.6 bodu. 2.6.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
od prepravcu požadovať 100% zo súčinu ceny za jeden (1) cyklus prepravy 
podľa článku 6. ods. 6.1 písm. a) tejto zmluvy a počtu nevykonaných cyklov 
prepravy prevyšujúcich 20% predpokladaných cyklov prepravy v rámci 
pravidelnej prepravy; 

9.2 Objednávateľ je oprávnený od prepravcu požadovať zmluvnú pokutu v prípade, že 
prepravca v jednom kalendárnom roku nebude poskytovať pohotovosť podľa článku 
2. ods. 2.6 bodu 2.6.2 písm. d) tejto zmluvy v rozsahu viac ako 10% požadovaného 
rozsahu poskytovania pohotovosti. V prípade, že prepravca v jednom kalendárnom 
roku nebude poskytovať pohotovosť: 
9.2.1 viac ako 10% a menej ako 20% požadovaného rozsahu poskytovania pohotovosti 

podľa článku 2. ods. 2.6 bodu 2.6.2 písm. d) tejto zmluvy, je objednávatéf°:I'"' „~ '"
oprávnený od prepravcu požadovať 50% zo súčinu ceny za jednu (1) hócffnu ','"\ 
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pohotovosti podľa článku 6. ods. 6.1 písm. b) tejto zmluvy a počtu 
neposkytnutých hodín pohotovosti; 

9.2.2 20% a viac požadovaného rozsahu poskytovania pohotovosti podľa článku 2. 
ods. 2.6 bodu 2.6.2 písm. d) tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený od 
prepravcu požadovať 100% zo súčinu ceny za jednu (1) hodinu pohotovosti 
podľa článku 6. ods. 6.1 písm. b) tejto zmluvy a počtu neposkytnutých hodín 
pohotovosti; 

9.3 Ak prepravca nesplní svoje povinnosti podľa článku 1. ods. 1.7 tejto zmluvy. ani 
v náhradnej primeranej lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený 
požadovať od prepravcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 OOO,- Eur (slovom: 
tritisíc Eur). 

9.4 Ak sa prepravca dostane do omeškania so splnením záväzku poskytovať iné služby ako 
prepravu, najmä upratovanie a čistenie prístavov a plavidla, obsluhu a kontrolu 
technického zariadenia prístavov, dopravného značenia a dopravných systémov 
v majetku objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od prepravcu 
zmluvnú pokutu vo výške: 100,- Eur (slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie 
zmluvných povinností. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade 
oprávnený poskytnúť prepravcovi primeranú dodatočnú lehotu na vykonanie služieb, 
ktorá nesmie byť kratšia ako štyridsaťosem (48) hodín, po ktorej márnom uplynutí je 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Rovnakú zmluvnú pokutu môže objednávateľ 
požadovať za každé porušenie povinnosti podľa článku 1. ods. 1.5 tejto zmluvy 
a porušenie povinnosti podľa článku 4. ods. 4.2 tejto zmluvy. 

9.5 Ak prepravca poruší svoje povinnosti podľa článku 2. ods. 2.2 tejto zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od prepravcu zmluvnú pokutu vo výške: 100, - Eur 
(slovom: sto eur) za každý jednotlivé porušenie zmluvných povinnosti. 

9.6 Ak prepravca poruší svoje povinnosti podľa článku 11. ods. 11.6„ tejto zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od prepravcu zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur 
(slovom: sto eur) za každého zamestnanca a za každé jedno porušenie zmluvnej 
povinnosti. 

9. 7 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za služby si zmluvné strany 
dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,01% zo sumy, s ktorou je objednávateľ 
v omeškaní, za každý deň omeškania 

9.8 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej 
zmluvnej strany preukázateľne doručenej povinnej zmluvnej strane. 

9. 9 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; 
a náhrada škody môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej 
zmluvnej strane v plnej výške. 

9 .1 O Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke prepravcu voči 
nemu na zaplatenie ceny za služby podľa článku 6. tejto zmluvy všetky svoje prípadné 
pohľadávky voči prepravcovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. 

9.11 Nevykonávanie prepravy z dôvodu právnym predpisom stanovených povinných 
prehliadok a s nimi súvisiacich opráv alebo údržby plavidla pri obnovení platnosti 
klasifikačného preukazu a lodného osvedčenia sa nepovažuje za porušenie tejto 
zmluvy, s ktorým je spojené oprávnenie objednávateľa požadovať zmluvnú pokutu, a 
to až do právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu (nezahŕňa sa do 10% 
nevykonanej prepravy podľa ods. 9 .1 tohto článku zmluvy) a nie je dôvodom na 
odstúpenie od zmluvy. 

9 .12 Nevykonávanie prepravy špecifikované v ods. 9 .11 tohto článku zmluvy sa nepovažuje 
za porušenie zmluvy, ak prepravca takéto nevykonávanie prepravy objednávateľovi 
písomne oznámi vrátane predpokladanej doby, počas ktorej nebude vykonávaná 
preprava, minimálne šesťdesiat (60) dní vopred. Pre tieto prípady sa prepravca 
zaväzuje minimalizovať dobu, počas ktorej preprava nebude vykonávaná. --:-:. ~=-J v.· " 
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10. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

10.1 Porušenim povinnosti dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných 
strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od 
zmluvy vzniká ak prepravca nepredloží ani v náhradnej lehote doklady v zmysle článku 
1. ods. 1. 7 alebo článku 4. ods. 4.4 tejto zmluvy, alebo v náhradnej primeranej lehote 
nesplní svoju povinnosť podľa článku 7. ods. 7.8 a článku 12. ods. 12.1 tejto zmluvy, 
a tiež ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak 
jedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie. 

10.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 
10.3 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od 

zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. 

10.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné: 
a) ak prepravca preruší zabezpečovanie prepravy na dlhšie ako na desať (1 O) 

kalendárnych dní bez oznámenia objednávateľovi, a to z dôvodov spočívajúcich na 
jeho strane (t. j. na strane prepravcu), 

b) ak prepravca zabezpečuje prepravu v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom 
bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. trikrát v jednom 
kalendárnom roku písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušení, ak 
prepravca zabezpečuje prepravu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, 

c) ak objednávateľ neuhradí oprávnene a správne vystavenú faktúru prepravcu ani po 
predchádzajúcej písomnej výzve prepravcu v lehote viac ako pätnásť (15) 
kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry. 

10.5 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako 
podstatné, platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

10.6 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej 
zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej 
strany uvedeného v tejto zmluve. 

10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia 
z dôvodu porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane 
všetky preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

10.8 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej 
zmluvnej strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá 
bola porušením dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s 
porušením záväzku. Oprávnená zmluvná strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich 
záväzkov až do doby, pokým porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ 
omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu dočasného 
prerušenia. 

11. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

11.1 Pri plnení tejto zmluvy sa prepravca zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť 
úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP") a ochrany 
pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok 
na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO") v zariadeniach, priestoroch, objektoch 
a na pracoviskách, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko"). 
Prepravca je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých 
jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „ŽP"). Najmä 
je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizoväť~ 
nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Prepravca_p(ebe'rá' · ·_, 
vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri. plne , ·. 
tejto zmluvy spôsobí. ( : . "~~ ! 
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11.2 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie 
a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy 
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem 
pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne prepravca. 

11. 3 Prepravca vyhlasuje, že bude poskytovať služby podľa tejto zmluvy výlučne takými 
fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady 
a odborná spôsobilosť zodpovedajú typu poskytovaných služieb v zmysle platných 
právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny 
vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci"). Zamestnancom sa na 
účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení 
tejto zmluvy, a to prepravca, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, 
jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich 
spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 

11.4 Prepravca je povinný zabezpečovať činnosti pri plnení predmetu zmluvy tak, aby 
umožňovali priebežnú prevádzku objektov v mieste plnenia zmluvy alebo v miestach 
súvisiacich s ním. Prepravca výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy 
prispôsobí 
prevádzkovým potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých vodohospodá 
rskych objektov. Na miesto realizácie zmluvy môžu vstupovať len riadne poučení a 
vyškolení zamestnanci prepravcu a zamestnanci subdodávateľov prepravcu. Za týmto 
účelom sa zmluvné strany zaväzujú: 
11.4.1 Objednávateľ zabezpečí vykonanie poučenia prepravcom určeného okruhu 

zamestnancov prepravcu o dodržiavaní predpisov BOZP a PO. Tým nie je 
dotknutá povinnosť prepravcu poučiť svojich zamestnancov o dodržiavaní 
svojich predpisov BOZP a PO špecifických pre vykonávanú činnosť. Prepravca 
zabezpečí vykonanie poučenia všetkých zamestnancov subdodávateľov 
prepravcu o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne najneskôr tri (3) dni 
pred dňom ich nástupu na miesto plnenia. 

11.4.2 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu 
zamestnancov prepravcu o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude 
obsahovať menný zoznam a podpisy určeného okruhu zamestnancov 
prepravcu. Vykonanie poučenia zamestnancov subdodávateľov je prepravca 
povinný preukázať objednávateľovi bez zbytočného odkladu po jeho vykonaní, 
najneskôr však jeden (1) deň pred nástupom príslušných zamestnancov 
subdodávateľa na miesto plnenia, a to predložením podpísaného Záznamu z 
poučenia zamestnancov subdodávateľov, schválený objednávateľom. Tlačivo 
Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov bude odovzdané 
prepravcovi pred podpisom tejto zmluvy. Vstup do objektov objednávateľa 
majú povolený výlučne iba osoby takto poučené a zapísané v zápise 
o vykonaní poučenia, resp. ktorých poučenie bolo objednávateľovi preukázané 
predložením podpísaného Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov 
prepravcu. Prepravca je povinný najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od 
účinnosti zmluvy poverenému zástupcovi objednávateľa odovzdať menovitý 
zoznam osôb, ktoré budú vstupovať do objektov objednávateľa. Objednávateľ 
pre tieto osoby zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov. 

11. 5 Prepravca je povinný preukázateľne informovať svojich zamestnancov 
o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, 
a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných 
opatreniach, ktoré vykonal prepravca alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO 
a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi poskytované 
práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade 
poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a p<;§J:upe~ 
v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác av evakuácie, a preukáza17erne ' ich . , .'\ 
poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platných pre pracov}5_~o (ďalej :,\ 

( ; :· 
\ ,'", ( 
\. . c- ' \·:, ! 
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len „preškolenie"). Za účelom zaškolenia prepravca vypracoval pokyny za zaistenie 
BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko a s týmito oboznámil zamestnancov. 

11.6 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, 
psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia 
dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné 
pomôcky a prostriedky. 

11. 7 Prepravca je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu 
objednávateľovi. 

11.8 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
prepravca je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva 
písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, 
zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú 
prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov 
a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za 
určené nájomné. 

11. 9 Prepravca je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú 
ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne 
zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik nebezpečných 
látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú 
u nasledovn 'ch racovnikov ob · ednávateľa: 

11. 1 O V ramc1 oc rany Je prepravca povinny pre c adzať vzniku odpadov a s pnpadnymi 
odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak 
zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej 
len „OH") tak, aby bol naplnený jeho účel. 

11. 11 Ak pri plnení tej to zmluvy vznikne odpad, prepravca sa považuje za pôvodcu odpadu 
a držiteľa odpadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce 
pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom 
rozsahu a výlučne prepravca. Prepravca zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a toto 
zaradenie a predpokladané množstvo odpadu oznámi objednávateľovi, zhromaždí 
odpad oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie 
oprávnenej osobe, zneškodní alebo zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou. 

11. 12 Prepravca je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich 
povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných 
dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa. 

11. 13 Prepravca zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením 
akejkolvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP vrátane OH. Za škodu sa na 
účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi 
a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany 
a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali prepravcu 
a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch 
uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožni l prepravcovi uplatňovať v príslušných 
konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých 
uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní prepravca 
objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto 
návrhov, opravných prostriedkov a námietok prepravca objednávateľovi na jeho 
žiadosť zaplatil. 

11 . 14 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany ŽP vrátane OH zo strany prepravcu 
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

12. POISTENIE 
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12.1 Prepravca sa zaväzuje ku dňu začatia poskytovania služby podľa tejto zmluvy 
uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s poskytovaním 
služby mohol objednávateľovi alebo tretím osobám spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli 
spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä avšak nielen subdodávatelia prepravcu) 
na sumu minimálne 1 OOO OOO,- € (slovom: jeden milión eur) a účinnú poistnú zmluvu 
sa prepravca zaväzuje predložiť objednávateľovi najneskôr v deň účinnosti tejto 
zmluvy. 

12.2 Prepravca je povinný poistenie uvedené v ods. 12.1 tohto článku zmluvy udržiavať po 
celý čas poskytovania služieb a plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené 
poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znižiť alebo 
odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné 
v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. 

12.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa poskytovaných služieb a/alebo 
majetku objednávateľa je prepravca povinný ihneď písomne alebo faxom informovať 
objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné 
doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť 
objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Prepravca je tiež povinný bez 
zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť 
uvedenie služby a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej 
udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť 
prepravcu bez zbytočného odkladu uviesť majetok objednávateľa do pôvodného stavu 
pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady 
na uvedenie majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou 
a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí. 

12.4 Ak prepravca nesplní povinnosti podľa ods. 12.1 až ods. 12.3 tohto článku zmluvy 
a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, prepravca sa zaväzuje 
nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú 
zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného 
odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda 
nebola pokrytá poistným plnením. 

12.5 Prepravca je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní 
od doručenia tejto požiadavky, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa 
ods. 12.2 tohto článku zmluvy. 

12.6 Prepravca je povinný predložiť objednávateľovi kópiu písomného dokladu 
potvrdzujúceho úhradu poistného vždy do štrnásť (14) dní odo dňa, kedy bolo príslušné 
poistné, resp. jeho časť splatným podľa ustanovení príslušnej poistnej zmluvy podľa 
ods. 12.1 tohto článku zmluvy. 

13. DORUČOVANIE 

13.1 

13.2 

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len 
„oznámenia") budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými 
poštou alebo osobne, faxom alebo e-mailom, pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú 
formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie 
zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo 
odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená 
zásielka zaslaná na adresu podľa ods. 13.2 tohto článku zmluvy vrátila späť 
odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo doručované 
osobne v pracovný deň v čase do 15.00 hod„ považuje sa za doručené v momente 
prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň. 
Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie 
uvedenú adresu: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

kontaktné osoby: 

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2015/5120/3077 



a) vo veciach zmluvných: 

b) vo veciach technických: 

a pre prepravcu budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie 
uvedenú 
adresu: Ponton City a.s. 

Horárska 12, 821 09 Bratislava 
kontaktné osoby: 
a) vo veciach zmluvných: 

b) vo veciach technických: 

c) vo veciach BZOP: 

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo 
e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. 

13.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, 
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky 
zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich 
sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného 
konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá 
zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala 
akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

13.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená nahrávať všetky telefonické rozhovory 
realizované na telefónnych číslach podľa ods. 13.2 tohto článku zmluvy, pričom sa 
zmluvné strany dohodli a súhlasia s tým, že tieto nahrávky budú slúžiť ako rozhodujúci 
zdroj informácií a budú spôsobilým dôkazným prostriedkom. 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym 
normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

14.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi SR, najmä 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v jeho rámci ustanoveniami zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

14.3 Táto zmluva sa môže meniť na základe dohody zmluvných strán formou písomných 
a chronologicky očíslovaných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

14.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len 
táto časť. 

14.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 
záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne 
dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže 
dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. ~. 

14.6 Táto z~luva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre 1i<~ždu · ,~ 
zmluvnu stranu. / 1 _ . 
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14.7 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zmluvné 
strany súhlasia s tým, že táto zmluva a daňové doklady súvisiace s touto zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon č. 
21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov vo 
svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom prepravca udeľuje objednávateľovi 
súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených 
dokumentov. 

14.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle ustanovenia§ 
47a zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskoršich predpisov 
v nadväznosti na ustanovenie § Sa zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov podmienená jej zverejnením v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

14. 9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa toho, 
čo nastane neskôr. 

14.1 O Prílohy k tejto zmluve sú: 

a) Príloha č. 1 - Cestovný poriadok (časy odchodov kompy) 
b) Príloha č. 2 - Špecifikácia prístavov 
c) Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky zo súťažných podkladov 
d) Príloha č. 4 - Katastrálna mapa 

14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tejto zmluvy dôkladne prečítali a že 
tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a 
na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa 2 6. 06. 2'.Yj 

Objednávateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 
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V Bratislave, dňa 

Prepravca: 

Ponton City a.s. 
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PRÍLOHA Č. 1 - CESTOVNÝ PORIADOK 

Cestovný poriadok 

(časy odchodov kompy) 

Vojka Kyselica 
otvorenie 
prístavu a 
nalodenie 

4:30 
čas odchodu čas odchodu 

5:00 5:30 
6:00 6:30 
7:00 7:30 
8:00 8:30 
9:00 9:30 

10:00 10:30 
11:00 11:30 
12:00 12:30 
13:00 13:30 
14:00 14:30 
15:00 15:30 
16:00 16:30 
17:00 17:30 
18:00 18:30 
19:00 19:30 
20:00 20:30 
21:00 21:30 
22:00 22:30 
23:00 23:30 

vylodenie 
a zatvorenie 

prístavu 
00:00 



PRÍLOHA Č. 2 - ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTAVOV 

STAV HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU PRI KOMPE NA STRANE 
OBCE KYSELICA A VOJKA NAD DUNAJOM 

o technickom stave odovzdávaných nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Dunajská Streda, obec 
Kyselica, k. ú. Kyselica , vedených na LV č . 48 ako stavba - čakáreň postavená na parcele č . 298/16 a 
stavba - čakáreň postavená na parcele č . 298/28. 

Čakáreň postavená na parcele č. 298/16 (na strane obce Kyselica) : 

Vybavenie čakárne Stav 

Obvodové steny a strop Vyhovujúci 

Okná a dvere Vyhovujúci - Vymenené za plastové 

Hydroizolácia plochej strechy Vyhovujúci - Opravená v roku 2013 

Vnútorné priestory Vyhovujúci - Vymaľovanie časti 

vnútorných priestorov v roku 2013 

Exteriérové vybavenie Počet kusov Stav 

Elektrická závora 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Elektrická závora so zariadením 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

na čítanie ŠPZ 2013 

Svetelná signalizácia - semafor 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Riadiaca jednotka automat. 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

naloďovania 2013 

Elektronická info tabuľa 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Zvislá dopravná značka C2 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Zvislá dopravná značka E12 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Zvislá dopravná značka C23a 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Vodiace prvky KLEMMFIX 70,70m Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Vodorovné dopravné značenie - 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

komplet 2013 



Technický stav odovzdávanej čakárne nachádzajúcej sa v k. ú. Kyselica postavenej na 

parcele č. 298/16 na strane obce Kyselica je vyhovujúci. 

Čaká reň postavená na parcele č. 298/18 (na strane obce Voj ka nad Dunajom): 

Vybavenie čakárne Stav 

Obvodové steny a strop Vyhovujúci - Zateplenie tepelnou 

izoláciou v r. 2013 

Okná a dvere Vyhovujúci -Výmena v roku 2013 

Elektroinštalácia Vyhovujúci - Kompletná výmena 

v roku 2013 

Vnútorné priestory Vyhovujúci - Kompletná 

rekonštrukcia v roku 2013 

Vykurovanie Vyhovujúci - Doplnené v roku 2013 

Exteriérové vybavenie Počet kusov Stav 

Elektrická závora 1 1 rok používané 

Elektrická závora so zariadením 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

na č ítanie ŠPZ 2013 

Svetelná signalizácia - semafor 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Riadiaca jednotka automat. 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

naloďovan ia 2013 

Elektronická info tabuľa 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Zvislá dopravná značka C2 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Zvislá dopravná značka E12 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Zvislá dopravná značka C23a 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Vodiace prvky KLEMMFIX 59,SOm Vyhovujúci - Osadené v roku 

2013 

Vodorovné dopravné značenie - 1 Vyhovujúci - Osadené v roku 

komplet 2013 

Technický stav odovzdávanej čakárne nachádzajúcej sa v k. ú. Kyselica postavenej na 

parcele č . 298/28 na strane obce Vojka nad Dunajom je vyhovujúci, bola plne zrekonštruovaná v roku 

2013. 



PRÍLOHA Č. 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ZO SÚŤAŽNÝCH 
PODKLADOV 

8.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie vodnej dopravy po Dunaji motorovou 
kompou medzi prístavmi Vojka a Kyselica, 365 dní do roka, 19 hodín denne, pričom počas 
zvyšných 5-tich hodín bude zabezpečená pohotovosť pre prípad urgentnej prepravy 
rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičov a bezpečnostných zložiek. Služba bude 
poskytovaná počas obdobia 15 rokov (180 mesiacov). Preprava bude zabezpečovaná 
podľa cestovného poriadku v tridsaťminútových intervaloch, v závislosti od dopravnej 
situácie a dopravných predpisov na Dunaji, pričom môžu vzniknúť aj nepravidelné jazdy, 
mimo týchto intervalov. Súčasťou služieb je aj zabezpečenie upratovania kompy, 
interiérov a exteriérov budov prístavov vrátane odstraňovania odpadu a kontrolná činnosť 
technických zariadení prístavov v majetku objednávateľa a dopravného značenia a 
dopravných systémov. 

Prepravná vzdialenosť v jednom smere je cca. 520 m. Projektovaná hÍbka v prívodnom 
kanály v profile Prievoz v kilometri 0,750 je 7 až 7,5 m, pri nominálnej hladine 131,5 m, 
pričom skutočne nameraná hÍbka vplyvom nánosov sa pohybuje na úrovni 5 - 5,5 m. 

Domovským prístaviskom kompy bude Vojka nad Dunajom, kde začína a končí preprava. 
Za jeden cyklus prepravy sa považuje pohyb kompy z Vojky nad Dunajom do Kyselice 
a späť. 

Počas celej dÍžky trvania zmluvy denne v čase od 00:00 hod do 5:00 hod, alebo v prípade 
prerušenia plavby vyhláseného plavebným opatrením oprávnenou osobou, bude 
dodávateľ držať pohotovosť k jazde. 

Dodávateľ služby musí mať počas celej doby trvania zákazky platnú licenciu na 
vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. 

Dodávateľ služby musí mať počas celej doby trvania zákazky odborne spôsobilého člena 
manažmentu s osvedčením odbornej spôsobilosti dopravcu podľa vyhlášky MDPT SR 
č. 123/2001 Z.z. 

Dodávateľ služby musí mať počas celej doby trvania zákazky k dispozícii potrebný počet 
pracovníkov s odbornou spôsobilosťou člena posádky plavidla a odbornou spôsobilosťou 
lodný kapitán 1. triedy podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky, predpis č. 12/2005 Z. z. 

Prepravca je povinný počas celej doby trvania tejto zmluvy prepravu vykonávať 
plavidlom, na ktoré sú kladené nasledovné požiadavky: 

• plavidlo musí byť technicky spôsobilé a registrované s platným lodným 
osvedčením, ktoré prepravca objednávateľovi predloží najneskôr ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy; 

• plavidlo nesmie byť staršie ako 24 mesiacov, počítaných ku dňu predloženia 
ponuky; 

• plavidlo musí svojimi vlastnosťami vyhovovať pravidlám bezpečnej prevádzky 
plavidla, požiadavkám na bezpečnosť členov posádky plavidla 
a prepravovaných osôb, pravidlám prepravy nebezpečných tovarov 
a podmienkam na vodnej ceste; 

• musí byť postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí 
• minimálny plocha na prepravu vozidiel do 3,5 t 250 

m2 
• minimálna nosnosť pri ponore 55 t 
• minimálna prevádzková rýchlosť 15 

km/h 
• minimálny počet motorov 2 



o typ pohonu 
alebo vodomet 

o musí mať vyhradený priestor pre odkladanie bicyklov 

pumpa 

o musí mať priestor pre sedenie cestujúcich, krytý strieškou v rozsahu 
minimálne 50% plochy pre cestujúcich , 

o schopnosť plavby za znížených viditeľnostných podmienok 
o schopnosť plavby za znížených vodných stavov - maximálny 

ponor1 m 
o schopnosť plavby pri zvýšených hodnotách vetra - od O do 

11m/s 
o schopnosť plavby vo vlnách stanovených pre plavebnú zónu III. na Dunaji 
o plavidlo musí mať pozdÍžne a priečne rebrovanie, ktoré zabezpečí odolnosť 

voči nárazom pevných telies, kmeňov stromov 
o manévrovateľnosť 

360°na mieste 

Popis požiadaviek na zabezpečenie služby 

Preprava kompou bude zabezpečovaná 365 dní v roku, pokiaľ nie je vyhlásené 
mimoriadne opatrenie na zastavenie plavby po Dunaji, od 5:00 hod. do 00:00 hod. v 
minimálnej frekvencii dva krát za hodinu oboma smermi. Prepravca je povinný sprístupniť 
prístav pre verejnosť od 4:30 hod do 0:00 hod. 

V čase medzi 00:00 hod a 5:00 hod bude zabezpečená pohotovostná služba v priestoroch 
prístavísk, pre prípad mimoriadnej prepravy policajných zložiek, záchrannej služby, rýchlej 
zdravotníckej služby a požiarneho zboru s max. hmotnosťou vozidla do 3,5 tony. 

Služba bude poskytovaná maximálne po dobu 15 rokov (180 mesiacov). 
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