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OBJEDNÁVKA MIMORIADNEJ PREPRAVY Predbežná     /     Záväzná    

1

Objednávateľ:  
Priezvisko a meno / obchodné meno:
Bydlisko / sídlo organizácie: 
Obec: 
      PSČ:





Ulica / číslo: 
IČO: 
IČ DPH:
Bankové spojenie:                                                                                      
IBAN:                                                                                                        

SWIFT:
Zástupca objednávateľa:
Tel.:                                                                                                                

E-mail:
Poskytovateľ:  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej ako „ZSSK“)
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 3497/B
IČO: 35 914 939                                                                                             IČ DPH:  SK 2021920076
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.                                IBAN:  SK25 0200 0000 0022 3530 4454                                                    
                                                                                                                         SWIFT:  SUBASKBX

Objednávka na: 
Mimoriadny vlak                                                 
 áno : 
nie: 
Dátum: 
Predpokladaný počet cestujúcich:  
Zo stanice:                                                       
Do stanice: 
Spiatočná jazda: 
 áno :

nie:

Požadovaný typ vozňov:
sedadlové:
1.tr.

2.tr.

ucelená jednotka
 áno :

nie:

ležadlové
 áno :

nie:

lôžkové
 áno :

nie:

reštauračné
 áno :

nie:

spoločenský
 áno :

nie:

Ostatné požiadavky: 





 
Objednávka na: 
Mimoriadny vozeň                                                 
 áno : 
nie: 
Dátum: 
Predpokladaný počet cestujúcich:  
Zo stanice: 
Do stanice: 
Spiatočná jazda: 
 áno:

nie:

Požadovaný typ vozňov:
sedadlové:
1.tr.

2.tr.

ucelená jednotka
 áno :

nie:

ležadlové
 áno :

nie:

lôžkové
 áno :

nie:

reštauračné
 áno :

nie:

spoločenský
 áno :

nie:

Ostatné požiadavky:  
Cena mimoriadnej prepravy, zmluvné a platobné podmienky
Zmluva jej uzatvorená podľa § 51 a v súvislosti s ustanovením § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „zmluva“). 
	Objednávateľ sa zaväzuje objednať mimoriadnu prepravu v dostatočnom predstihu. 

K zmluvnému vzťahu dochádza až po vzájomnom odsúhlasení obsahu zmluvnej objednávky a jej podpisom všetkými zmluvnými stranami.  
	Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú cenu za mimoriadnu prepravu vo výške          € bez DPH za zaradenie ďalšieho vozňa do vlaku nad rámec pravidelného radenia v zmysle Prepravného poriadku železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
	Stornovanie mimoriadnej prepravy je možné najneskôr 3 prac. dni pred plánovanou mimoriadnou prepravou. 
	Objednávateľ je povinný v prípade stornovania prepravy uhradiť všetky náklady, ktoré poskytovateľovi v súvislosti so zabezpečovaním mimoriadnej prepravy vznikli, min. však vo výške 10% zmluvnej ceny mimoriadnej prepravy. 
	Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretiu osobu je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase obidvoch zmluvných strán.
	Zmluva sa uzatvára iba pre túto mimoriadnu prepravu.   
	Zmluva nepodlieha zverejneniu zmlúv v CRZ. 
	V súvislosti s objednaním a zabezpečením mimoriadnej prepravy je zo strany objednávateľa nevyhnutné poskytnutie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, číslo bankového spojenia. ZSSK spracúva uvedené údaje výhradne na tieto účely: plnenie prepravnej zmluvy a kontrola oprávnenia na používanie prepravných produktov, uplatnenie práv z prepravnej zmluvy, zloženie zálohy, resp. úhrada cestovného za objednané služby, uchovanie daňových dokladov pre potreby správy daní. Spracúvanie uvedených údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a splnenie zákonných povinností ZSSK ako prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b/ a c/ nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
	Podpisom tejto zmluvy objednávateľ zároveň potvrdzuje, že bol poskytovateľom oboznámený s Prepravným poriadkom poskytovateľa a sú mu známe práva a povinností prepravovaných osôb a zároveň sa zaväzuje, že bude on, resp. cestujúci pre ktorých objednáva mimoriadny vlak/ mimoriadnu prepravu riadne dodržiavať Prepravný poriadok poskytovateľa, v opačnom prípade zodpovedá objednávateľ poskytovateľovi za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Prepravný poriadok je voľne dostupný a k dispozícii k nahliadnutiu na webovej stránke poskytovateľa: www.slovakrail.sk alebo priamo na predajných miestach poskytovateľa.
Objednávateľ zodpovedá poskytovateľovi za škodu spôsobenú cestujúcimi pre ktorých objednávateľ mimoriadny vlak/ mimoriadnu prepravu objednal a zaväzuje sa túto škodu v plnej výške nahradiť, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 373 a § 374 ods. 1 Obchodného zákonníka.
	Škodou sa rozumie najmä akékoľvek poškodenie, zničenie či odcudzenie vecí alebo zariadenia patriaceho poskytovateľovi, nachádzajúceho sa v prepravnom vozidle, resp. v mimoriadnom vlaku. Náhradou škody sa rozumie preplatenie nákladov, ktoré boli účelne vynaložené na uvedenie veci či zariadenia do pôvodného stavu či jej nahradenie.
	Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť minimálne jednu osobu ako zástupcu objednávateľa na sprevádzanie mimoriadneho vlaku/mimoriadnej prepravy objednaného objednávateľom, ktorý bude zároveň oprávnený na vykonanie obhliadky mimoriadneho vlaku (resp. časti vlaku) pred vykonaním jazdy a po nej za účelom zhodnotenia technického stavu mimoriadneho vlaku, resp. vzniknutých škôd. Zástupca objednávateľa určený na sprevádzanie mimoriadneho vlaku/mimoriadnej prepravy bude zároveň oprávnený k podpisu protokolu o obhliadke mimoriadneho vlaku (resp. časti vlaku). 
Zástupca objednávateľa zabezpečený na sprevádzanie mimoriadneho vlaku/ mimoriadnej prepravy je povinný pri zistení škody, ktorá vznikla v čase poskytovania služby poskytovateľom na majetku poskytovateľa, o tejto bezodkladne informovať poskytovateľa, resp. jeho zamestnancov.
	Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, ale z nej vyplývajú sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
	Objednávateľ zároveň prehlasuje, že s vyššie uvedenými zmluvnými podmienkami Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. súhlasí, tieto si prečítal, obsahu porozumel, k týmto pristupuje a na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisuje.

V                                   , dňa:								V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:									Za poskytovateľa:

           		Podpis (pečiatka) 									Podpis (pečiatka)

