
Zmluva o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej 

autobusovej dopravy na Autobusové stanice  

č. 65/reg. 2020 

 
uzatvorená v zmysle § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 23 zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

a  v súlade s článkom 6, bodom 6.10 Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom 

záujme  v dopravnom regióne Liptov č. ŽSK 1053/2019/OD a Zmluvy o službách 

prímestskej   autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava č. ŽSK: 

1054/2019/OD, ktoré boli uzavreté medzi Žilinským samosprávnym krajom, ako Objednávateľom 

a ARRIVA Liorbus, a. s., ako Dopravcom (ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare). 

medzi 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 

obchodné meno: ARRIVA Liorbus, a. s. 

sídlo: Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok  

IČO: 36 403 431 

zastúpený: 

László Ivan – predseda predstavenstva 

Ing. Milan Mojš – podpredseda predstavenstva 

Ing. Karol Petőcz – člen predstavenstva 

zapísaný: V OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č.: 10334/L 

DIČ:  

IČ DPH: 

 bankové spojenie:  

IBAN: 

 (ďalej v texte ako „Dopravca“, výlučne vo význame v zmysle Čl. II. bodu 2.1 písm. a) tejto Zmluvy a 

„Prevádzkovateľ autobusových staníc“ výlučne vo význame, v zmysle Čl. II. bodu 2.1 písm. b) tejto 

Zmluvy) 

 

1.2 

obchodné meno: Žilinský samosprávny kraj 

sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

IČO: 37 808 427 

zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

zapísaný: 

 DIČ: 202 162 66 95 

IČ DPH: Nie je platiteľom DPH 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 

  (ďalej v texte len ako „ŽSK”) 

 

1.3 

obchodné meno: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. 

sídlo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina 

IČO: 511 103 69 

zastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľ 

zapísaný: 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 

68560/L, Oddiel Sro 

DIČ:  

IČ DPH: 

 bankové spojenie: 

 IBAN: 

 (ďalej v texte len ako „Integrátor” v príslušnom gramatickom tvare) 



(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Článok II. 

Vysvetlenie, výklad pojmov a úvodné ustanovenia 

 

2.1 Pre účel tejto Zmluvy budú slová, výrazy a ich významy vykladané a chápané 

 nasledovne: 

 a) Dopravcom (v príslušnom gramatickom tvare) sa na účely tejto Zmluvy rozumie 

 Zmluvná strana uvedená v Čl. I. bode 1.1, ktorá vykonáva v súlade s Článkom 6 bodom 

 6.10 Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme 

 v dopravnom regióne Liptov  č. ŽSK: 1053/2019/OD a Zmluvy o službách prímestskej 

 autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava č. ŽSK: 

 1054/2019/OD, ktoré boli uzavreté medzi Žilinským samosprávnym krajom, ako 

 Objednávateľom a ARRIVA Liorbus, a.s., ako Dopravcom. 

 

 b) Prevádzkovateľom autobusovej stanice (v príslušnom gramatickom tvare) sa na 

 účel tejto Zmluvy rozumie Zmluvná  strana uvedená v Čl. I. bode 1.1, ktorá má 

 k nasledovným nehnuteľnostiam právny vzťah vlastníka alebo nájomcu: 

 

 b1) Autobusovej stanice Dolný Kubín, zapísanej v KN na LV č. 2032, k.ú. Dolný Kubín, 

 Obec: Dolný Kubín, Okres: Dolný Kubín, stavba, súp.č. 3128/8, Autobusová stanica, 

 druh stavby 6, postavená na parcele CKN č. 610/8 a zastavanej plochy a nádvoria 

 parcelné číslo 610/5; 

 

 b2) Autobusovej stanice Liptovský Mikuláš, zapísanej v KN sa na LV č. 6246, k.ú. 

 Liptovský Mikuláš, stavba súp.č. 4151, Autobusová stanica, druh stavby 20, postavená 

 na parcele CKN č. 381/2 a zastavanej plochy a nádvoria parcelné číslo 381/1; 

 

b3) Autobusovej stanice Trstená, zapísanej v KN na LV č. 6, k.ú. Trstená, Obec: Trstená, 

Okres: Tvrdošín, stavba, súp.č. 1915, Autobusová stanica Trstená, druh stavby 15, 

postavená na parcele CKN č. 396; 

 

b4) Autobusovej stanice Námestovo, zapísanej v KN na LV č. 248, k.ú. Námestovo, 

Obec: Námestovo, Okres: Námestovo, stavba súp. č. 4, autobusové nástupište, postavená 

na parcele CKN č. 16/2 a zastavanej plochy a nádvoria parcelné číslo 16/1; 

 

b5) Autobusovej stanice Ružomberok, zapísanej v KN na LV č. 763, k.ú. Likavka, Obec: 

Likavka, Okres Ružomberok, stavba súp. č. 1, budova, postavená na parcele CKN č. 

1289 a poskytovateľ je ďalej nájomcom Autobusovej stanice Ružomberok, postavenej na 

pozemku KN C parc. č. 8067/13 o výmere 1881 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 4101, vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom pre okres a obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, pozemku KN C 

pare. č. 1290/8 o výmere 6011 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku 

KN C parc. č. 1290/9 o výmere 57 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré 

sú zapísané na LV č. 819, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym 

odborom pre okres Ružomberok a obec Likavka, k. ú. Likavka 

  

     (ďalej v texte spoločne všetky vyššie uvedené nehnuteľnosti len ako „Autobusové 

 stanice“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 



 c) Informačným systémom Integrátora (ďalej v texte len ako „IS Integrátora“) sa na 

 účely tejto Zmluvy rozumie informačný systém SPADO a Dispečersko- clearingový 

systém Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. 

 d) Ďalším dopravcom (v príslušnom gramatickom tvare) sa na účely tejto Zmluvy 

 rozumie akýkoľvek dopravca, ktorý má podľa dopravnej licencie udelenej príslušným 

správnym orgánom v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov  zastávku v Autobusových staniciach. 

 

2.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že ŽSK na základe Zmluvy o službách prímestskej 

 autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov č. ŽSK:

 1053/2019/OD zo dňa 29.11.2019 a  Zmluvy o službách prímestskej autobusovej 

 dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava č. ŽSK: 1054/2019/OD zo 

 dňa 29.11.2019 objednáva u Dopravcu služby vo verejnom záujme v prímestskej

 autobusovej doprave pre obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja. Na základe 

 uvedených zmlúv s dopravcom sú zabezpečené výkony vo verejnom záujme tak, aby 

 bola zabezpečená dopravná obslužnosť územia Žilinského samosprávneho kraja v 

 dopravných regiónoch Liptov a Orava.  

 

2.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Prevádzkovateľ Autobusových staníc bližšie 

 špecifikovaných v Čl. II. bode 2.1 písm. b) Tejto zmluvy je v zmysle §23 zákona č. 

 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov povinný odplatne na 

 základe zmluvy a za rovnakých podmienok sprístupniť priestory a poskytovať služby 

 všetkým ďalším dopravcom, ktorí majú podľa dopravnej licencie udelenej príslušným 

správnym orgánom v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov  zastávku v Autobusových staniciach. 

 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za účelom ochrany pravidiel hospodárskej súťaže, 

 skvalitnenia a zabezpečenia väčšej efektivity poskytovaných služieb v autobusovej 

 doprave na území Žilinského samosprávneho kraja a v záujme manažovateľnosti vývoja 

 výšky nákladov za vstupy na Autobusové stanice pre dopravcov, vytvoria v rámci 

 Žilinského samosprávneho kraja systémový, predvídateľný a na základe zmluvnej 

 spolupráce založený prístup k cenotvorbe v oblasti vývoja výšky nákladov za vstupy na 

 Autobusové stanice. 

 

2.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že Integrátor bol založený ŽSK, ako jedným zo 

 zakladateľov za účelom prevádzkovania Integrovaného sopravného systému v 

 Žilinskom kraji a za tým účelom bol o. i. ŽSK poverený výkonom kontroly vstupov 

zmluvných dopravcov na Autobusové stanice prostredníctvom IS Integrátora. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok  Prevádzkovateľa Autobusových staníc poskytnúť 

 každému Ďalšiemu dopravcovi, ktorý má podľa platnej dopravnej licencie udelenej 

príslušným správnym orgánom v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

v znení neskorších predpisov  a schváleného platného cestovného poriadku na 

 Autobusovej stanici zastávku, odplatne službu spočívajúcu v užívaní určeného 

 stanovišťa na vykonanie potrebného počtu spojov liniek pre uspokojenie prepravných 

 potrieb cestujúcich. 

 

3.2 Prevádzkovateľ Autobusových staníc sa zaväzuje poskytnúť Ďalším dopravcom všetky 

 služby spočívajúce v informovaní cestujúcich o spojoch Ďalšieho dopravcu v rozsahu 



 svojho  informačného systému (v podobe aktualizovaných platných cestovných 

 poriadkov). 

 

3.3  Predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok ŽSK uhradiť príspevok na refundáciu 

nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice, 

o ktorých má vedomosť, v zmysle bodu 3.4 tohto článku najneskôr do 20. dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci  vykonania vstupov Dopravcom, a to vo výške a za podmienok 

uvedených v Článku IV. tejto Zmluvy.  Oprávneným nákladom Dopravcu je dohodnutá 

sadzba za vstup vynásobená počtom vykonaných spojov v rámci prímestskej autobusovej 

dopravy zo strany Dopravcu na príslušnej autobusovej stanici za príslušné obdobie /ide 

o interné vyúčtované náklady Dopravcu za prístup na autobusové stanice/.  

3.4      Dopravca sa zaväzuje, že najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci,  v ktorom mu boli vstupy vyúčtované  Prevádzkovateľom autobusovej stanice 

podľa platnej dopravnej licencie udelenej príslušným správnym orgánom v zmysle 

zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a schváleného 

platného cestovného poriadku so zastávkou na Autobusovej stanici uvedenej v Článku II, 

bodu 2.1 písmena b) tejto Zmluvy, poskytne výkaz vjazdov a výjazdov na Autobusové 

stanice prostredníctvom databázového strojovo čitateľného súboru, ktorého vzor tvorí 

Prílohu  č. 1 tejto Zmluvy Integrátorovi, a to za účelom jeho kontroly. 

3.5      Integrátor sa zaväzuje, že získaný dátový tok v zmysle bodu 3.4 spracuje, skontroluje 

prostredníctvom IS Integrátora a konečný výstup z neho poskytne, ako podklad ŽSK na 

úhradu príspevku na refundáciu nákladov a to najneskôr do 15. dňa 

mesiaca  nasledujúceho po mesiaci  vykonania vstupov Dopravcom. 

 

Článok IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

4.1 Prevádzkovateľ Autobusových staníc umožní vstup a výstup autobusom 

 zabezpečujúcich spoje liniek každého Ďalšieho dopravcu podľa platnej dopravnej 

 licencie a schváleného platného cestovného poriadku, ktoré majú na autobusovej stanici 

 zastávku. 

 

4.2 Prevádzkovateľ Autobusových staníc zabezpečí pre každého Ďalšieho dopravcu 

 stanovište pre autobusy na Autobusovej stanici tak, aby dĺžka pobytu autobusu na 

 stanovišti Autobusovej stanice postačovala na nastúpenie a vystúpenie cestujúcich. 

 

4.3  Prevádzkovateľ Autobusových staníc je povinný zriadiť a udržiavať označník a 

 informačnú tabuľu na Autobusovej stanici. V prípade, ak je na Autobusovej stanici 

 použitá svetelná tabuľa, je povinný zverejniť aj na nej cestovný poriadok každého 

 Ďalšieho dopravcu. 

 

4.4  Prevádzkovateľ Autobusových staníc poskytne aktuálne informácie o jednotlivých 

spojoch liniek každého Ďalšieho dopravcu podľa platného cestovného poriadku Ďalšieho 

dopravcu a zaradí údaje o nich do svojho informačného systému. 

 

4.5  Prevádzkovateľ Autobusových staníc je povinný na svojom webovom sídle zverejniť: 

 a) platný dopravno-prevádzkový poriadok každej autobusovej stanice;  

 b) cenník za poskytnuté služby na každej autobusovej stanici. 

 



 

4.6 ŽSK sa s Prevádzkovateľom Autobusových staníc touto Zmluvou dohodli na tom, že 

 v záujme stabilizácie vývoja výšky nákladov za vstupy na Autobusové stanice je sadzba 

 za jednotlivé vstupy Dopravcu na Autobusové stanice v období od 01. 04. 2020 do              

31. 12. 2020 dohodnutá nasledovne: 

 

 AS Liptovský Mikuláš ...................vo výške 1,55 € / každý vstup 

 AS Ružomberok …….................... vo výške 1,55 € /každý vstup 

 AS Dolný Kubín ........................... vo výške 1,55 € /každý vstup 

 AS Námestovo .............................. vo výške 1,55 € /každý vstup 

 AS Trstená …… ........................... vo výške 1,55 € /každý vstup 

 

4.7 ŽSK sa s Prevádzkovateľom Autobusových staníc touto Zmluvou dohodli na tom, že 

v záujme stabilizácie vývoja výšky nákladov za vstupy na Autobusové stanice je  sadzba 

za jednotlivé vstupy Ďalších dopravcov na Autobusové stanice v období od 01. 01. 2021 

dohodnutá nasledovne: 

 

 AS Liptovský Mikuláš ...................vo výške 1,95 € / každý vstup 

 AS Ružomberok …….................... vo výške 1,95 € /každý vstup 

 AS Dolný Kubín ............................ vo výške 1,95 € /každý vstup 

 AS Námestovo ............................... vo výške 1,95 € /každý vstup  

 AS Trstená …… ............................ vo výške 1,95 € /každý vstup 

 

4.8 ŽSK a Dopravca spoločne vyhlasujú, že súhlasia s výškou za vstupy na Autobusové 

 stanice, v zmysle bodov 4.6 a 4.7 tohto článku Zmluvy. 

 

4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že akceptujú, že stabilizácia cenotvorby vstupov v rámci 

 ŽSK uvedených v tomto článku Zmluvy sa vyžaduje pre tvorbu kvalifikovaného odhadu 

 výšky nákladov pre potreby plánovania nákladov ŽSK v oblasti dopravy. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 29.11.2021. Zmluvné strany sa ďalej 

 dohodli, že ak ŽSK,  v zmysle uzavretých zmlúv o službách s Dopravcom uplatní opciu 

 na predĺženie zmlúv o službách, tak sa predlžuje o rovnaké obdobie aj  platnosť 

 a účinnosť tejto zmluvy. 

 

5.2 Tato zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

 zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia zákonným 

 spôsobom. 

 

5.3 V prípade vzniku okolnosti, ktoré nebolo možné v dobe uzatvorenia zmluvy predvídať, 

 možno zmluvu zmeniť formou písomného číslovaného dodatku ku zmluve podpísaného 

 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

5.4 Zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán k 

 dohodnutému dátumu.  

 

5.5 Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne dohodnuté niečo iné, akákoľvek komunikácia 

 medzi zmluvnými stranami, ktorej účinok má spôsobiť vznik, zmenu alebo zánik 



 vzťahov založených zmluvou, musí byť uskutočnená písomné a doručená osobne alebo 

 prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 

 tejto zmluvy alebo na inú adresu druhou stranou písomne oznámenú ako adresa na 

 doručovanie. Pre prípad, že prijímajúca zmluvná strana odmietne prevziať zásielku, 

 považuje sa táto za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia; ak pošta odosielajúcej 

 zmluvnej strane zásielku vráti pre nemožnosť doručiť ju počas úložnej lehoty z 

 akéhokoľvek dôvodu, považuje sa zásielka za doručenú tretí deň odo dňa jej odovzdania 

 k poštovej preprave. 

 

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva (2) rovnopisy dostane Dopravca 

 a súčasne Prevádzkovateľ Autobusových staníc, jeden (1) rovnopis dostane ŽSK  a jeden 

(1) rovnopis dostane Integrátor. 

 

5.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú,  že sú oprávnené túto zmluvu podpísať,  svoju vôľu 

 prejavili slobodne, vážne a bez omylu. Táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za 

 nápadne nevýhodných podmienok. Túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

 znak súhlasu ju podpísali. 

 

5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

 Príloha č. 1 – Vzor výkazu vjazdov na Autobusové stanice 

 

 

V Žiline, dňa 31.3.2020   

Za ŽSK 

 

 

 

_____________________________________ 

                     Ing. Erika Jurinová, v.r. 

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja    

 

 

V Žiline, dňa 31.3.2020  

Za Integrátora 

 

 

_____________________________________ 

                     Ing. Richard Staškovan, v.r. 

           konateľ 

 

 

V Ružomberku, dňa 23.3.2020 

Za Dopravcu a súčasne Prevádzkovateľa Autobusových staníc:     

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________

           László Ivan, v.r.                                              Ing. Karol Petőcz, v.r. 

              predseda predstavenstva                                           člen predstavenstva 

 

 



Príloha č. 1 – Vzor výkazu vjazdov na Autobusové stanice 

 

Sumárna tabuľka 
  

Autobusová stanica Dopravca 
Mesiac                 

(za rok 2020) 
Sadzba za 
vstup v € 

Celkový počet 
vstupov za 

mesiac 

Suma na 
refundáciu v € 

Ružomberok AS           

Liptovský Mikuláš, AS           

Trstená, AS           

Námestovo, AS           

Dolný Kubín, AS           

Spolu     

 

 

Mesačný výkaz vstupov na autobusové stanice 
  

Dátum Linka Spoj Dopravca - stredisko EČ zastávky Zastávka 

x.y.2020 50X40Y x ARRIVA Liorbus, a.s. - Dolný Kubín 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x ARRIVA Liorbus, a.s. - Trestená 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

            

            

            

            

            

Spolu počet 
vjazdov za február 

2020 

8779 13607,45 EUR bez DPH 
sadzba: 1,55 € bez 

DPH/vstup 

 


