
PRÍKAzNÁ zMLUvA
Uzatvorená v zmysle § 724 a nasl. Zákona č 40/1 964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov
(ďalej .len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi

Príkazca: Mesto Žilina
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Zastúpený: Mgr. Peter Fiabáne, primátorIČQ: 00321796
DIC: 2021339474
Bankové spojenie z
číslo účtu:
(Predtým a ďalej len ako „Príkazca“ alebo „Mesto Zilina “v príslušnom gramatickom tvare)

a

Príkazník: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.sídla: Pri Rajčianke 2900/43, 010 Ol Žilina
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľ IDŽK
IČO: 51110369
DIČ: 2120590252
IČ pre DPH: sK2120590252
Bankové spojenie :
číslo účtu: v
(Predtým a ďalej len ako „Príkazník“ alebo „IDZK“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Spolu aj ako „Zmluvné strany“ v Vpríslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Predmet zmluvy

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je záväzok Príkazníka osobne
vykonávať činnosti pre Príkazcu v jeho mene a na jeho účet, ktoré sú bližšie
špecifikované v bode 2.1 tejto zmluvy.

1.2 Príkazník bol založený spoločenskou zmluvou zo dňa 07.07.2017 uzavretou medzi
Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina na účel prevádzkovania integrovaného
dopravného systému vo verejnom záujme na `území Žilinského kraja a na území priľahlých
záujmových regiónov (ďalej len ako „IDS v ZK“).

Článok II.
Práva a povinnosti Zmluvných strán.

21 Príkazmk je povinný:



2.1.1 V rámci prípravy a realizácie l. fázy integrácie- oblast Kysuce a Rajecká Dolina,
vrátane kraj ského mesta Žilina:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

vypracovať dopravnú koncepciu pre integrovanú oblasť;
určiť rozdelenie integrovaného územia na zóny, určiť zaradenie obcí do zón a vytvoriť
systém označovania (číslovania) jednotlivých zón;
vypracovať návrh štandardov dopravnej obslužnosti územia verejnou osobnou
dopravou;
vypracovať návrh cestovných poriadkov zaintegrovaných liniek a systém ich
jednotného označovania (číslovania), pripraviť tarifilé princípy a tarifu, jednotné
zmluvné prepravné podmienky, ako aj ekonomické princípy systému a metodiku
rozúčtovania tržieb;
prerokovať a odsúhlasiť tarifný a kompenzačný model, nové zmluvné prepravné
podmienky, ako aj všetky navrhované zmeny v organizácii dopravy s objednávateľmi
dopravy a dopravcami na integrovanom území;
uzatvárať zmluvy o spolupráci s dopravcami, ktorí majú byť zapojení do IDS v ŽK, na
obdobie trvania zmlúv o službách vo verejnom záujme;
zabezpečiť obstaranie a sprevádzkovanie zúčtovacieho (clearingového) centra
a centrálneho dispečingu IDŽK;
zabezpečiť vytvorenie a správu loga IDS v ŽK;
zabezpečiť informačnú kampaň pre IDS v ŽK a mediálnu podporu pri spúšťaní
systému.

2.1.2 Pripravovať podklady pre Mesto Žilina:

a)

b)
c)

k udeleniu, odňatiu a zmene dopravných licencií na mestskú hromadnú dopravu vo
verejnom záujme;
k schvaľovaniu cestovných poriadkov v rámci mestskej dopravy;
k procesu prípravy, uzatvárania a kontroly zmlúv dopravcov v mestskej doprave vo
verejnom záujme (tarifa, zmluvné prepravné podmienky, cestovné poriadky, popis
dátovej komunikácie s Centrálnym dispečingom a Clearingovým centrom IDZK
a ďalšie odborné podklady vo veci IDS v ZK).

2.1.3 V rámci prevádzky Integrovaného dopravného systému:

a)

b)

c)

d)

zabezpečovať funkciu zúčtovacieho (clearingového) centra, stanovovať a následne aj
zabezpečovať prerozdeľovania vybraného cestovného medzi jednotlivých dopravcov,
zapojených do IDS v ŽK;
vykonávať pravidelné overovanie predkladaných výkazov výkonov dopravcami
a potvrdzovať im celkové výkony na základe uzatvorených zmlúv o doprave vo
verejnom Záuj me;
zabezpečovať funkciu centrálneho dispečingu IDŽK, najmä koordinovať prevádzku
jednotlivých spojov tak, aby boli zabezpečené plánované prestupové väzby;
navrhovať, stanovovať a cestou dopravcov vyhlasovať úpravy tarify a zmluvných
prepravných podmienok IDS v ŽK;



2.2

3.1

3 .2

e) uplatňovať a kontrolovať technické a prevádzkové štandardy IDS v ŽK;
í) spolu s dopravcom Vypracúvať náležité Opatrenia pre nevyhnutné Obchádzky

nezjazdnej cestnej komunikácie;
g) v spolupráci s dopravcami, samosprávnym krajom, mestami, obcami sledovať

a vyhodnocovať frekvenciu cestujúcich IDS v ŽK a tiež navrhovať a prerokovávať
opatrenia na Zvýšenie efektívnosti IDS v ŽK, najmä úpravy deľby prepravnej práce, ako
aj optimalizáciu vedenia a nadväznosti jednotlivých liniek;

h) na rozvoji a optimalizácii integrovanej dopravy spolupracovať s ďalšími
zainteresovanými organizáciami v ŽSK aj v susedných regiónoch (i zahraničných);

i) spracovávať štatistiky a výkazy IDS v ŽK;
j) vykonávať kontrolu dodržiavania prepravno-tarifných podmienok dopravcami

a cestujúcimi;
k) reprezentovať IDS v ŽK Vo Vzťahu k cestujúcim, najmä zaisťovať prevádzku

dopravného infocentra, pripravovať a vydávať cestovné poriadky a propagačné
materiály IDS v ŽK;

l) zabezpečovať agendu podnetov od občanov;
In) navrhovať zmluvy o spolufinancovaní IDS v ŽK obcami;
n) zabezpečovať školenie zamestnancov zmluvných dopravcov pred ich zapojením do IDS

V ŽK;
o) na základe osobitného písomného splnomocnenia Príkazcu vykonávať v mene a na účet

Príkazcu vybrané práva, povinnosti a činnosti, ktoré pre Príkazcu, ako Objednávateľa
vyplývajú zo zmlúv o službách vo verejnom záujme;

p) vykonávať odborný dozor v cestnej doprave, ak jeho vykonávanie budú umožňovať
IDŽK aktuálne platné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy;

q) kontrolovať dodržiavanie podmienok, vyplývajúcich z udelených licencií jednotlivým
dopravcom, zúčastneným na IDS v ZK.

Príkazca je povinný:

2.2.1 Včas odovzdať Príkazníkovi na požiadanie všetky informácie a podklady, ktoré sú
nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy.
2.2.2 Písomne informovať Príkazníka o všetkých podstatných zmenách z hľadiska
zabezpečenia predmetu zmluvy.
2.2.3 Poskytnúť Príkazníkovi primeranú súčinnosť pri plnení príkazu.

Článok III.
Osobitné ustanovenia

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí y záujme
Príkazcu, v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a EU podľa
pokynov Príkazcu.
Od Príkazcových pokynov sa Príkazník môže odchýliť len Vtedy, ak je to nevyhnutné
v záujme Príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorá
Príkazcovi vznikne.



4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2

7.1

7.2

7.3

Článok Iv.
Zodpovednosť za škodu

Príkazník je povinný plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy. Ak túto povinnosť poruší,
zodpovedá Príkazcovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.
Ak v dôsledku zanedbania povinností zo strany Príkazníka vznikne škoda Príkazcovi,
Príkazník nesie plnú zodpovednosť za toto zanedbanie svoj ich povinností.
V prípade, ak Príkazník zistí, že niektoré činnosti podľa tejto zmluvy nie je schopný
vykonávať, z dôvodu nedostatočného finančného krytia, je povinný túto skutočnosť bez
zbytočného odkladu písomne oznámiť Príkazcovi a navrhnúť riešenie vzniknutej situácie.

Článok V.
Náhrada oprávnených nákladov

Príkazca sa touto zmluvou zaväzuje, že po schválení Zastupiteľstvom mesta Žilina, v rámci
jeho rozpočtu alebo v rámci jeho úprav, na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie
uzatváraných medzi Príkazcom, ako poskytovateľom a Príkazníkom, ako prijímateľom,
Príkazníkovi uhradí:
a) na Príkazcu pripadajúcu časť potrebných a užitočných nákladov, v zmysle článkov

2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3, ktoré musí Príkazník vynaložiť k vykonaniu príkazu;
Za účelom splnenia povinnosti Príkazcu v bode 5 .1 tej to zmluvy sa Príkazník zaväzuje, že
voči Príkazcovi riadne a včas písomne vyčísli výšku požadovanej dotácie a na Odbor
dopravy mesta Žilina predloží materiály potrebné pre schválenie požadovanej dotácie
Zastupiteľstvom mesta Zilina v rozpočte alebo v rámci jeho úprav, a to najneskôr dva (2)
mesiace pred konaním Zastupiteľstva mesta Žilina.
Okrem náhrady oprávnených nákladov uvedených v bode 5.1 tej to Zmluvy nemá Príkazník
voči Príkazcovi nárok na odmenu za vykonávanie činností na základe a podľa tejto zmluvy.

Článok vI.
Doba platnosti zmluvy a spôsoby jej skončenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do úplného splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.
Pred uplynutím doby v zmysle bodu 6.1 tohto článku, môže zmluva zaniknúť:
a) dohodou, v písomnej dohode o ukončení zmluvy uvedú zmluvné strany deň, ku ktorému
platnosť zmluvy skončí,
b) odvolaním zo strany Príkazcu.

Článok vII.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa môže meniť alebo doplňať len očíslovanými písomnými dodatkami
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa stane
neplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude
mať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tejto zmluvy,
že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu.
Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj inými
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú Zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušný
súd.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
každá zo Zmluvných strán dostane po jednom (1) vyhotovení.
Zmluvné strany prehlasujú, že svoje Osobné údaje a iné údaje týkajúce sa druhej zmluvnej
strany tej to Zmluvy spracuje a bude s nimi nakladať v súlade s požiadavkami nariadenia č.
2016/679 GDPR („General Data Protection Regulation“) a Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s §
Sa 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.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Oboch Zmluvných strán. V prípade
rozdielnosti dátumov podpisov Zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší
dátum.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v súlade
s ustanovením § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konať a
zaväzovať zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto zmluvy prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany'
zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v tiesni
ani skutkovom alebo právnom Omyle.

Za Príkazníka: Za Príkazcu:

v žiliue, dna)IÜGQQŽJÛ v žiline, dňa '/Ô' ymť??.`.9IIIIIIIIIIIIII

Ing. Richard Staškovan Mgr. Peter Fiabáne
kůľlaľeľ IDŽK primátor mesta Žilina


