VZOR

Príloha 7.3.2.5.A

Zmluva o užívaní miest na predaj prepravných dokladov
(ďalej „Zmluva“)
č. ....................
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, § 54 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1. Prevádzkovateľ
MPPD:
(Poskytovateľ)
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca pre vecné rokovania:
Adresa:
Právna forma:
Registrácia.
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Údaje k DPH:
Bankové spojenie:
SWIFT:
IBAN:
Adresa
pre doručovanie písomností:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
generálny riaditeľ ŽSR
riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava
Holekova 6, 811 04 Bratislava
iná právnická osoba
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B
313 64 501
2020480121
SK2020480121
prevádzkovateľ MPPD je platiteľ DPH
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
UNCRSKBX
SK84 1111 0000 0011 8562 9116
ŽSR – Správa majetku ŽSR Bratislava
Holekova 6, 811 04 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2. Železničný podnik:
(Užívateľ)
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Údaje k DPH:

nájomca je/nie je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona
o DPH

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:
Adresa
pre doručovanie písomností:
Adresa
pre doručovanie faktúr:
(ďalej len „Užívateľ““),
(spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
Čl. II
PREDMET UŽÍVANIA
1. Miesta na predaj prepravných dokladov (ďalej „MPPD“) uvedené v prílohe č.1 tejto Zmluvy, ktoré sú
majetkom štátu a ktorých správcom je Poskytovateľ na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sú predmetom užívania (ďalej aj „predmet užívania“).
Ak je jednotlivé MPPD vybavené inventárom Poskytovateľa podľa prílohy č.1 Zmluvy, považuje sa aj
tento za súčasť predmetu užívania.
Poskytovateľ Užívateľovi prenecháva do užívania MPPD uvedené v prílohe č.1 tejto Zmluvy z toho
dôvodu, že mu bola pridelená kapacita týchto MPPD v zmysle platných Podmienok používania železničnej
siete na príslušné obdobie.
2. Výška úhrady za užívanie predmetu užívania je určená v Čl. IV ods. 2 Všeobecných podmienok užívania
služieb prístupu k miestam na predaj prepravných dokladov (ďalej „VPU“).

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Rozhodným právom je právny poriadok Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré
nie sú upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadné spory z tejto Zmluvy
rieši príslušný súd Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového
poriadku v znení neskorších predpisov.
2. Podmienky neupravené touto Zmluvou sú upravené vo VPU, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú k nej priložené
a tvoria časť jej obsahu.
3. Podpisom Zmluvy Užívateľ vyslovuje súhlas s VPU a Podmienkami používania železničnej siete a
Zmluvné strany sa zaväzujú ich dodržiavať.
Alternatíva a)
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom
jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom
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 (ďalej len „Zákon o slobode informácií“).
Alternatíva b)
Zmluva nadobúda platnosť dňom
jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
DD.MM.RRRR. Účinnosť Zmluvy však nemôže nastať skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej prvého
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) , a preto ak bude Zmluva zverejnená
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až po dni jej účinnosti podľa predchádzajúcej vety, tak nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia.
5. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinnými osobami v zmysle Zákona o slobode informácií
a vzhľadom na uvedené Zmluvu po podpise obidve Zmluvné strany zverejnia.
Alternatíva pokiaľ železničný podnik nie je povinnou osobou:
Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že Poskytovateľ je povinnou osobou v zmysle Zákona o slobode
informácií a vzhľadom na uvedené Zmluvu po podpise zverejní.
6. Práva a povinnosti Poskytovateľa vykonávajú jeho jednotlivé organizačné zložky v zmysle jeho platného
organizačného poriadku.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne
prečítali a jej obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode v súlade so zákonom,
s ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je na
znak súhlasu podpísaná oboma zmluvnými stranami.
8. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, a dôvod
tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť za následok
neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa
obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak,
aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením. Členenie Zmluvy a jej
titulky nie sú pre výklad Zmluvy podstatné.
9.

Túto Zmluvu možno ukončiť len v písomnej forme v zmysle Čl. VII VPU.

10. Účel prenechania miest na predaj prepravných dokladov, výška a splatnosť úhrady (odplaty) za užívanie
miest na predaj prepravných dokladov a spôsob jej platenia sú uvedené vo VPU.
11. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 5 (päť) rokov počítaných odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
12. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením Zmluvy i jej prípadných
dodatkov v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so Zákonom o slobode informácií.
13. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú pre Poskytovateľa
a dve (2) vyhotovenia sú pre užívateľa.

Poskytovateľ:

Užívateľ:

V Bratislave, dňa .............

V ........................., dňa .............

..................................................................

..............................................................

Železnice Slovenskej republiky

(obch. meno železničného podniku)

(v zmysle Nariadenia č. 2/ 2009
generálneho riaditeľa ŽSR)

(meno, priezvisko člena štatutárneho
orgánu s uvedením funkcie)
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