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Z M L U V A č.83/12   
 
o sprostredkovaní dopravných služieb, uzatvorená podľa § 642-651 Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. medzi 
 

eurobus, a.s. 
so sídlom :                 042 04 KOŠICE, Staničné nám. č.9 
zastúpená :                Ing. Ľubomírom Geršim, predsedom predstavenstva 
                                  Ing. Martinom Sojkom, podpredsedom predstavenstva 

                                  Ing. Štefanom Gajdošom, členom predstavenstva                              
                                   ( ďalej len PREVÁDZKOVATEĽ ) 
bankové spojenie :    Poštová banka, a.s. hlavná pobočka Košice, č.ú.: 20226410/6500 
IČO :                         36 211 079                          Ozn. reg.: Okresný súd Košice I 
DIČ  :                        2020062352                        Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 1202/V 

IČ DPH  :                 SK2020062352 
 

a 
 
 

Mesto Banská Štiavnica 
so sídlom :                 Radničné nám. 1, 969 24  Banská Štiavnica 
prevádzka:                 Informačné centrum mesta Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice 6, 969 01  

Banská Štiavnica 
zastúpená :                Mgr.  Nadežda Babiaková, primátorka mesta   
                                                        
                                 ( ďalej len  SPROSTREDKOVATEĽ ) 
bankové spojenie :    VÚB, a. s. Žiar nad Hronom, č. ú. 2196545422/0200 
IČO :                        00320501 .                        Ozn. reg.: ......................................... 
DIČ  :                       2021107308                         Číslo zápisu: .................................... 
IČDPH :                  .........................                         reg. Č.:  ............................................                           
 
 
                                                                           I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je predaj cestovných lístkov na spoje pravidelných medzinárodných 
autobusových liniek prevádzkovateľa a jeho partnerov prostredníctvom predpredajného 
a rezervačného systému CONABUS , aktívna propagácia  a reklama medzinárodných liniek 
eurobus   v predajných miestach a na reklamných plochách sprostredkovateľa. 
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II. 
Podmienky plnenia zmluvy 

 
a, Povinnosti prevádzkovateľa 
 
1. Prevádzkovateľ je zodpovedný za inštalovanie a sprístupnenie predpredajného a 
rezervačného on-line systému ( ďalej CONABUS )  sprostredkovateľovi,  dodanie užívateľskej 
príručky a zaškolenie určených pracovníkov. Prevádzkovateľ je oprávnený inštalovať 
sprostredkovateľovi podľa potreby vyššiu verziu programu. 
 
2. Prevádzkovateľ bude na včasné vyžiadanie dodávať sprostredkovateľovi dostatočnú zásobu 
tlačív cestovných lístkov, platných pre medzinárodnú dopravu prevádzkovateľa. 
 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha “Obchodné podmienky a zásady predaja 
cestovných lístkov na spoje medzinárodných autobusových liniek prevádzkovaných 
spoločnosťou eurobus, a.s., Košice“ ,ktoré upresňujú tarifné a prepravné podmienky platné 
pre jednotlivé medzinárodné linky. Zmeny v týchto materiáloch budú priebežne oznamované 
sprostredkovateľovi. 
 
4. Do 7.kalendárneho dňa po ukončení fakturačného cyklu prevádzkovateľ vystaví 
sprostredkovateľovi  daňový doklad – faktúru na poukázanie realizovaných tržieb. Podkladom 
k vyhotoveniu daňového dokladu bude zostava programu CONABUS Mesačný prehľad 
predaných a stornovaných cestovných lístkov . Fakturačný cyklus je kalendárny mesiac. 
Splatnosť faktúry je 14 dní. 
 
5. Prevádzkovateľ má nárok na účtovanie úrokov za každý omeškaný deň úhrady 
sprostredkovateľovi 0,05  % z dlžnej čiastky. V prípade nedodržania splatnosti faktúry je 
prevádzkovateľ oprávnený zablokovať sprostredkovateľovi vstup do predajného 
a rezervačného programu až do úplného splatenia vzniknutých pohľadávok. Prevádzkovateľ 
má nárok účtovať si za každú upomienku zaslanú či už e-mailom, alebo poštou, zmluvnú 
pokutu vo výške 3,5 Eur. 
 
6. Prevádzkovateľ  vykoná mesačne účtovnú a vecnú kontrolu predaných cestovných lístkov a 
prípadné rozdiely v prospech jednej alebo druhej strany budú vysporiadané dobropisom 
alebo ťarchopisom zo strany prevádzkovateľa. 
 
7. V prípade zmeny cestovného poriadku alebo zavedenia iných tarifných a prepravných 
úprav bude táto zmena v rámci možností premietnutá priamo v systéme CONABUS alebo 
prevádzkovateľ bude o tomto sprostredkovateľa informovať inou vhodnou formou. 
 
8. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky  informácie potrebné 
k bezproblémovému zabezpečeniu predaja a poskytovania informácií týkajúcich sa predmetu 
zmluvy, vrátane propagačných a informačných materiálov. 
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b, Povinnosti sprostredkovateľa 
 
1. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady potrebné softwarové 
a hardwarové vybavenie podľa nevyhnutných požiadaviek vyplývajúcich z potrieb systému 
CONABUS,  formulovaných prevádzkovateľom. 
 
2. Sprostredkovateľ je oprávnený k používaniu systému CONABUS  iba v rozsahu stanovenom 
touto zmluvou a nesmie poskytovať informácie, prenos údajov alebo častí systému tretím 
osobám ani subjektom.  
 
3. Sprostredkovateľ bude zabezpečovať rezervácie a  predaj cestovných lístkov v súlade 
s Obchodnými podmienkami a zásadami  vypracovanými prevádzkovateľom. V prípade 
nedodržania alebo zanedbania týchto podmienok a zásad bude niesť zodpovednosť 
vyplývajúcu z povahy konkrétneho prípadu. 
 
4. Sprostredkovateľ bude vykonávať predaj cestovných lístkov  v EUR podľa platných 
cenníkov.  

 
5.  Z mesačnej tržby predaných cestovných lístkov prislúcha sprostredkovateľovi základná 
provízia, ktorej výška závisí od  výšky celkovej tržby za predané cestovné lístky na základe 
nasledujúcej tabuľky. 
 
 
 

Celková tržba za kalendárny mesiac Základná provízia 
                0,00 – 500,00 EUR  9% 

                         500,01- 1500,00 EUR 10% 
            Od      1 500,01 EUR 11% 

 
Konverzný kurz: 1EUR = 30,1620 Sk 
 
Provízia za predaj cestovných lístkov na pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu je 
oslobodená od DPH.  V prípade , ak táto činnosť nebude oslobodená od DPH,  bude sa 
uplatňovať sadzba dane podľa platných daňových zákonov. 
 Do sumy tržieb sa započítava aj cena za prepravu batožiny a stornovací poplatok, pokiaľ 
v priebehu mesiaca k takej operácii došlo.  
 
6. Výška základnej provízie môže byť ešte upravená tzv. motivačným percentom v závislosti 
od podmienok motivačnej akcie vyhlásenej prevádzkovateľom platnej pre určité obdobie. 
 
7. Pre účely predaja sprostredkovateľ smie použiť len tie tlačivá na tlač cestovných lístkov, 
ktoré obdrží od prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vyžiadať novú zásobu tlačív 
cestovných lístkov v dostatočnom časovom predstihu, prihliadajúc na objem predaja a čas 
potrebný na doručenie. 
 
8. Sprostredkovateľ je povinný pri predaji lístkov overiť správnosť ceny vystaveného 
cestovného lístka, resp. priznanej zľavy v príslušnom cenníku. Pri preukázaní zanedbania 
tejto povinnosti vzniknutý rozdiel bude prevádzkovateľ vymáhať od sprostredkovateľa. 
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9. Evidencia predaných cestovných lístkov sprostredkovateľa je vedená programom 
CONABUS. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení fakturačného cyklu previesť kontrolu 
odpočtu predaných lístkov podľa výstupnej zostavy „ Mesačný prehľad predaných 
a stornovaných cestovných lístkov „ a zaslať vyúčtovacie  kupóny cestovných lístkov zoradené  
v aritmetickom poradí a tiež príslušné kupóny stornovaných lístkov na adresu 
prevádzkovateľa tak, aby ich tento obdržal do 3. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.  
 
 
10. Súbežne so zaslaním cestovných lístkov  sprostredkovateľ zašle na adresu prevádzkovateľa 
daňový doklad – faktúru na províziu s nasledovným textom : 
„ Faktúrujeme Vám províziu za predané cestovné lístky na pravidelnú medzinárodnú 
autobusovú dopravu v sume .............  za mesiac ...........rok  .......    vo výške 9 %,10% alebo 
11% v závislosti od výšky celkovej tržby dosiahnutej v danom mesiaci ,  t.j.  ................. .  „ 
 Za deň zdaniteľného plnenia uvedie dátum posledného dňa v mesiaci, za ktorý je daňový 
doklad vystavovaný. Prílohou daňového dokladu je „ Mesačný prehľad predaných 
a stornovaných cestovných lístkov “ a vyúčtovacie kupóny cestovných lístkov podľa bodu 8.  
 
11. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sa dohodli na vzájomnom započítaní si nimi 
vystavených faktúr, t.j. sprostredkovateľ poukáže na účet prevádzkovateľa celkovú tržbu za 
predaj cestovných lístkov zníženú o jeho províziu. 
 
12. Sprostredkovateľ sa zaväzuje dodržiavať splatnosť faktúr na celkovú tržbu za predaj 
cestovných lístkov, ktorá je 14 kalendárnych dní. 
 
13. Sprostredkovateľ bude bezodplatne vo svojich priestoroch a na svojich reklamných 
plochách  dostupnými prostriedkami propagovať tie produkty prevádzkovateľa, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy. Minimálne požiadavky na reklamu sú: označenie predajného miesta 
sprostredkovateľa logom prevádzkovateľa v exteriéri, ale aj interiéri, umiestnenie 
cestovných poriadkov prevádzkovateľa na viditeľnom a verejnosti dobre prístupnom mieste, 
umiestnenie všetkých dodaných propagačných materiálov v predajných miestach a na 
reklamných plochách sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nebude vyvíjať žiadne aktivity, 
ktoré by mohli byť v rozpore so záujmami prevádzkovateľa, týkajúcimi sa predmetu zmluvy. 
  
                                                            III. 

Stornopoplatky, stornolehoty 
 
1. Cestovný lístok sa môže stornovať v mieste jeho zakúpenia, alebo v zahraničnej pokladni 
prevádzkovateľa na autobusovej stanici v Košiciach. Doklady o stornovaní spolu so 
stornovanými kupónmi cestovných lístkov sprostredkovateľ prikladá k prehľadu predaných 
cestovných lístkov, odosielaných mesačne prevádzkovateľovi. 
 
2. Základné stornopoplatky a stornolehoty sú uvedené v Obchodných podmienkach a 
zásadách predaja a sprostredkovateľ  je povinný ich dodržiavať .  
 
3. V ojedinelých prípadoch, formulovaných v Obchodných podmienkach a zásadách, je možné 
realizovať storno za podmienky písomnej žiadosti predloženej prevádzkovateľovi do 30 
kalendárnych dní po uplynutí platnosti cestovného lístka s doručením vierohodných dokladov. 
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IV.  

Platnosť zmluvy 
 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. V prípade, ak sprostredkovateľ do 3 mesiacov od podpísania zmluvy nepredá ani jeden 
cestovný lístok, prevádzkovateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia písomného oznámenia sprostredkovateľovi. 
 
3. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou.. Výpovedná lehota zmluvy je 
1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zmluvnej 
strane. Obidve strany si vyrovnajú svoje záväzky do jedného mesiaca nasledujúceho po 
ukončení spolupráce. 
 
4.Zmluvu možno meniť alebo doplňovať len písomnými dodatkami ku zmluve, označenými 
poradovým číslom a podpísanými štatutármi, resp. splnomocnenými osobami 
 
5.Zmluvní partneri sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať tretím osobám (právnickým 
alebo fyzickým) žiadne informácie, ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou, prípadne ktoré 
by mohli poškodiť obidvoch alebo jedného zo zmluvných partnerov.       

  
6.Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy rozumejú a súhlasia s ním a že túto zmluvu 
uzatvorili slobodne a vážne, nie za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
ju podpisujú svojimi štatutárnymi orgánmi, resp. splnomocnenými zástupcami. 
 
7.Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každého účastníka zmluvy po 1 výtlačku. 
 
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť v súlade s §47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien 
a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
 
 
 
V Košiciach   .............................                               V Banskej Štiavnici, dňa .............. 
 
 
Za prevádzkovateľa :                                                   Za sprostredkovateľa : 
 
 
 
Ing. Ľubomír Gerši  v.r 
predseda predstavenstva                                                     Mgr.  Nadežda Babiaková v.r. 
            primátorka mesta 
 
 
Ing. Štefan Gajdoš  v.r.                             
člen predstavenstva                                                   Za formálnu správnosť: JUDr. E. Jaďuďová v.r. 
       
                Za vecnú správnosť: Bc. D. Chríbiková v.r.                                                                               


