Zmluva
o prevádzke osobnej lode „BD ONDAVA"
uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník
BA/2016/51
Objednávateľ:

BROSS for PARTNERS, a.s.

Sídlo:

Hollého 1
Bratislava 811 08
35 853 603

IČO :
IČ DIČ:
Zastúpený :
bankové spojenie:
č. účtu :
riaditeľ technického úseku (RTÚ)

JUDr. Róbertom Seidner- predseda predstavenstva

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 3095/B Odd. Sa
(ďalej len „objednávateľ")

Poskytovateľ:
Sídlo:

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Zapísaný v obchod, reg. Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš,

vložka číslo: 713/S
zastúpený podľa ust. § 13 ods. 5 Obchodného zákonníka vedúcim organizačnej zložky,
zapísanej v obchodnom registri pod názvom:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepný závod Bratislava,
Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Ing. Jurajom Fandelom, riaditeľom OZ Bratislava
36 022 047

Všeobecne Úverová banka, a.s
r .^'VJU

j

C

•

(ďalej len „poskytovateľ")

Článok I
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať plavby osobnou loďou „BD ONDAVA" zapísanú pod
inventárnym číslom Dl 9291 na základe podmienok uvedených v ČI. IV Spôsob výkonu
zmluvy v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zaplatiť, za riadne a včas vykonané
služby.

Článok II
Čas plnenia a doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 5 rokov od 01.05. 2016 do 15.10.2020 , Plnenie počas
doby trvania zmluvy sa uskutoční v čase od 01.05. - 15.10. príslušného roka.

Článok III
Miesto
Miesto kotvenia plavidla „BD ONDAVA" je prístavisko Šamorín - Čilistov „Prístavisko
Kormorán" nachádzajúce sa v rkm 1831,2 - 1831,3. Prístav Kormorán sa považuje za
východiskový a konečný bod pre jednotlivé plavby.
Článok IV
Spôsob výkonu zmluvy
Jednotlivé plavby budú realizované na základe objednávok, alebo pevného harmonogramu
plavieb, ktorý bude zmluvnými stranami vzájomne dohodnutý v dostatočnom predstihu tak,
aby poskytovateľ dodržal povinnosť minimálne týždeň vopred svojim zamestnancom oznámiť
rozvrhnutie pracovného času.
Objednávky na jednotlivé plavby musia byť poskytovateľovi doručené v dostatočnom
predstihu tak, aby poskytovateľ dodržal povinnosť minimálne týždeň vopred svojim
zamestnancom oznámiť rozvrhnutie pracovného času.
Objednávky budú v písomnej forme a budú doručované osobne na Závod -Dunaj, alebo
prostredníctvom doručovacej služby ( pošta, kuriérske služby a pod. ), alebo prostredníctvom
emailu na adresu : <
*
v
l
.i.k Objednávka môže byť realizovaná aj telefonicky
na tel. č. zhotoviteľa
• •'
^y/šak v danom prípade je ju objednávateľ povinný ešte
potvrdiť formou emailu. V prípode, že má poskytovateľ akékoľvek nejasnosti ohľadne
zaslanej objednávky, kontaktnou osobou je zo strany objednávateľa :
¡\£an • ••'«»i*
Za začiatok plavby sa považuje uvoľnenie lán určených na vyvažovanie plavidla. Koniec
plavby nastáva v čase vyviazania plavidla k pontónu lanami. Začiatok a koniec plavby je
v prístavisku Kormorán v Čilistove.
Objednávky na plavby ako aj harmonogram plavieb musí byť v súlade s pracovnou
legislatívou a pravidlami plavebnej bezpečnosti. Priemerný týždenný pracovný čas posádky
počas doby trvania zmluvy nesmie prekročiť 37,5 hodiny. Týždňom je sedem po sebe
nasledujúcich dní. Dĺžka jednotlivých zmien nesmie prekročiť 12 hodín. Pri dodržaní týchto
zásad je možné realizovať plavby aj počas sviatkov, v sobotu a nedeľu, ako aj v nočných
hodinách, avšak posledná plavba má byť ukončená pred 03:00 hodinou. Časové trvanie
plavieb bude zaznamenané v lodnom denníku.
Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať plavby na základe vzájomne odsúhlaseného
harmonogramu plavieb a objednávok objednávateľa v rozsahu, v čase a v objeme uvedenom
v jednotlivých objednávkach a v súlade s článkom IV zmluvy.

Poskytovateľ počas výkonu plavby zodpovedá za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti
prevádzky plavidla ako aj pravidiel BOZP a PO. Poskytovateľ tiež za účelom riadneho
plnenia zmluvy zabezpečuje :
- odborne spôsobilú posádku na plavidlo „BD ONDAVA"
- zásobovanie plavidla PHM
- bežné opravy a údržbu plavidla „BD ONDAVA"
Poskytovateľ je povinný v prípade, že zistí poruchu plavidla, oznámiť túto skutočnosť
objednávateľovi a taktiež mu oznámiť aj predpokladanú dobu trvania opravy.
Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania zmluvy nad rámec dohodnutých plavieb
nevykonávať konkurenčnú činnosť - plavby, ktorá by poškodzovala záujmy objednávateľa.
Poskytovateľ má právo, po dohode s objednávateľom, vykonať odborné plavby ( exkurzie)
svojim partnerom, resp. za účelom reprezentácie VD Gabčíkovo, ak toto nie je v rozpore s
harmonogramom plavieb objednávateľa, pričom plavba sa vykoná na náklady poskytovateľa.
Objednávateľ má právo nahliadnuť do lodného denníka za účelom kontroly zápisov ohľadne
dĺžky jednotlivých plavieb. Pokiaľ bude mať výhrady k evidencii, kontaktuje zástupcov
poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom evidencie počtu realizovaných
hodín plavieb plavidlom „BD ONDAVA" uskutočnených na základe objednávok a vzájomne
odsúhlaseného harmonogramu plavieb , bude objednávateľ uskutočňovať pre kontrolu
vlastnú evidenciu v doklade „Kniha jázd", ktorá bude podpisovaná kapitánom lode, alebo ním
poverenou osobou a osobou poverenou zo strany objednávateľa.
Poskytovateľ dostane kópiu tejto evidencie. Evidencia knihy jázd bude vychádzať zo zápisov
z lodného denníka ako z prvotného podkladu pre určenie dĺžky jednotlivých plavieb.
Objednávateľ sa zaväzuje

poskytnúť:

- bezplatne miesto na pristávanie a vykotvenie osobnej lode „BD ONDAVA" počas trvania
zmluvy v prístavisku Kormorán
- bezplatne dodávku vody a elektrickej energie pre potreby plavidla „BD ONDAVA v čase
jeho kotvenia v zmysle článku II Čas plnenia a doba trvania zmluvy
- schodíky, mostík slúžiaci na bezpečné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, súčasne
zodpovedá za bezpečné nastupovanie a vystupovanie z plavidla
- zabezpečí stráženie vykotveného plavidla „BD ONDAVA"
- upratovanie plavidla v miestach, kde sa pohybovali - zdržovali zákazníci, a to vždy po
uskutočnenej objednávke
- všetky ostatné priestory je povinný v čistote udržiavať na vlastné náklady poskytovateľa
- catering a potrebný inventár na zabezpečenie pohostenia cestujúcich, pričom za účelom
splnenia danej služby je oprávnený vstúpiť na plavidlo „BD ONDAVA" min. 1 hod. pred
plánovanou plavbou
- zabezpečí propagáciu a reklamu plavieb za účelom získania klientov
- pri predkladaní objednávok a harmonogramov dodržiavať zásady podľa článku V tejto
zmluvy
Kontaktné osoby:
_
- za poskytovateľa
vedúci strediska lodnej dopravy, tel.
a kapitán BD Ondava
tel.:
dane osoby sú oprávnené konať a
rozhodovať vo veciach plnenia zmluvy a sú tiež oprávnené k operatívnym rozhodnutiam v
súvislosti s plnením danej zmluvy
- za objednávateľa p • i M T O r i f r - " ^ ^ správca a prevádzkar prístaviska, t e l . ^ g p ^ ^ T ^ ^ ä
^ ^
.
tel. č ^ I M M M M P t , i iii iil JÉMMlil11 hlI^I1^1 i lillli áľ' 'Hii'ľ imi

-

V prípade ak by došlo k zmene kontaktných osôb na strane poskytovateľa alebo
objednávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť zmeny písomne kontaktnej
osobe.
Článok VI
Cena, spôsob platenia

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas poskytnuté služby poskytovateľa cenu,
ktorá pozostáva z dvoch zložiek:
- mesačného paušálu vo výške 1 133,00 EUR s DPH, ktorý zahrňuje 7 hodín plavieb
mesačne a bude fakturovaný nezávisle od skutočne odplávaných hodín. Hodinová sadzba
plavidla BD Ondava v prevádzke je určená na základe vnútropodnikového cenníka vo výške
115,08 EUR/hod. s DPH.
- hodinovej sadzby po prekročení 7 hodín plavby vo výške 115,08 EUR s DPH za každú
ďalšiu odplávanú hodinu.
K cenám bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Pri zúčtovaní hodinovej sadzby nad rámec 7 hodín zahrnutých v paušále sa bude vychádzať
z údajov z lodného denníka. V jednotlivých plavbách bude pre potreby fakturácie i začatá
hodina plavby považovaná za celú hodinu ( napr. 4 hod. 35 min. v plavbe podľa údajov
v lodnom denníku bude vyfaktúrovaných ako 5).Časy jednotlivých plavieb sa budú sčítavať.
Plnenie bude poskytovateľ fakturovať v mesačných intervaloch za predchádzajúci mesiac a
objednávateľ v lehote splatnosti faktúry 14 dní od doručenia faktúry uhradí fakturovanú
čiastku na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Prístavné poplatky, účtované spoločnosťou Verejné prístavy, a.s. podľa „ Sadzobníka
vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky
„ v priamej súvislosti s plnením predmetu plnenia tejto zmluvy, budú spätne refakturované
objednávateľovi v mesiaci nasledujúcom po úhrade týchto poplatkov poskytovateľom,
s lehotou splatnosti faktúry 14 dní od doručenia faktúry.
V prípade poruchy plavidla „BD ONDAVA":
- ak nastane porucha priamo počas plavby, náklady na remorkáž do prístaviska znáša
poskytovateľ
- ak plavidlo nebude spôsobilé na plavbu dlhšie ako 5 dní od poslednej nezrealizovanej
plavby a ak plavidlo neabsolvuje plavby v dĺžke 7 hodín, paušál sa bude krátiť 1/7-ou za
každú neodplávanú hodinu z celkových 7 hodín.
- ak v rámci svojich možností poskytovateľ zabezpečí náhradné plavidlo obdobných
parametrov ako plavidlo BD Ondava, jeho plavba z východzieho prístavu do prístaviska
Šamorín - Čilistov bude zúčtovaná iba polovičnou sumou hodinovej sadzby, t.j. 80,92 EUR s
DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Poskytovateľ má právo upraviť cenu pred začiatkom plavebnej sezóny.
Článok VII
Následky porušenia zmluvných

vzťahov

Za škody spôsobené tretím osobám počas platnosti tejto zmluvy zodpovedá poskytovateľ iba
v tom prípade, keď bude preukázané, že im túto škodu spôsobil.

Náhrada škody sa neuplatňuje v prípade, keď druhá strana preukáže, že porušenie zmluvnej
povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť tak, ako to ustanovuje
zákon.
Nárok na náhradu škody nevznikne objednávateľovi v prípade, že dôjde k poruche plavidla
„BD ONDAVA", ktorá neumožní ďalšie plnenie zmluvných povinností. Zároveň poskytovateľ,
v rámci svojich možností, zabezpečí čím skoršie odstránenie vzniknutej poruchy.
Článok VIII
Spôsob ukončenia zmluvy
Zmluvný vzťah možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán o ukončení zmluvy
b) výpoveďou zmluvnej strany bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína
plynúť od nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
c) jednostranným odstúpením od zmluvy pri bezdôvodnom
poskytovateľovi rozsah vykonaných služieb v zmysle tejto zmluvy

odmietnutí

potvrdiť

d) objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ porucha plavidla trvá dlhšie ako 2
týždne
e) objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak poskytovateľ riadne a včas neplní
objednávky objednávateľa . To neplatí v prípade poruchy plavidla a nepredvídaných
okolností na strane poskytovateľa.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany
riešiť predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode, spory budú riešené pred príslušným
súdom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky osobitne neupravené v tejto zmluve budú riešiť
podľa ustanovení Obchodného zákonníka tomuto prípadu najbližšie a podporne s použitím
Občianskeho zákonníka.
3. Túto zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami k nej, odsúhlasenými obidvomi
zmluvnými stranami.
4. V prípade, ak sa podľa tejto zmluvy vyžaduje doručenie písomnosti druhej zmluvnej
strane, platí, že sa zasielajú na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na
adresu aktuálne uvedenú v obchodnom registri. Zásielka sa považuje za doručenú aj v
prípade, ak sa z adresy sídla alebo dojednaného miesta doručenia vráti ako neprevzatá, a to
dňom doručenia vrátenej zásielky odosielajúcej zmluvne strane; obdobne nastávajú účinky
doručenia odmietnutím prevzatia doručovanej zásielky
5. Ak je akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa stane takým v budúcnosti,
nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného
ustanovenia zmluvy alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo dojednané,
nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Zmluvné
strany sa dohodli, že takéto neplatné ustanovenie nahradia po vzájomnej dohode platným
ustanovením, ktoré sa svojim obsahom bude najviac približovať významu nahradeného

ustanovenia, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola o možnej neplatnosti tohto
ustanovenia preukázateľne informovaná druhá zmluvná strana.
6. Táto zmluva bola spísaná vo 4 vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží po
dvoch vyhotoveniach.
7. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu, slobodne a vážne prejavenej vôle
vlastnoručne podpísaná.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v
súlade s článkom II dňom 01.05.2016.
9. Podpisom tejto zmluvy sa ukončuje predchádzajúci zmluvný vzťah Objednávateľa
s Poskytovateľom a to Z m I u v a č. 46/2011-Ba o prevádzke osobnej lode „BD MORAVA"
uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodný zákonník dňa
30.03.2011.
10. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto
vyjadrujú súhlas.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

JUDr. Róbertom Seindner

Ing. Juraj Fandel

predseda predstavenstva

riaditeľ

