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Zmluva o súčinnosti / 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

1 .OMAPO, občianske zduženie, Dunajská Lužná č. 259, zastúpené Ing. Oľgou Reptovou, 
riaditeľkou občianskeho združenia (ďalej len „OMAPO"), IČO 31802192 

a obce uvedené v abecednom poradí 

2.Obec Dunajská Lužná, zastúpená Štefanom Jurčíkom, starostom obce, IČO 00400009 

3. Obec Hamuliakovo, zastúpená Jozefom Schnoblom, starostom obce, IČO 00304751 

4.Obec Kalinkovo, zastúpená JUDr.Štefanom Božíkom, starostom obce, IČO 00304841 

5.Obec Miloslavov, zastúpená, Milanom Baďanským, starostom obce, IČO 00304948 

Preambula 

S cieľom zabezpečiť obyvateľom obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo a 
Miloslavov poskytovanie sociálnej služby - prepravnej služby formou sociálneho taxíka pre 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorov, invalidných, sociálne odkázaných 
občanov a rodičov s deťmi uzatvárajú zmluvné strany - túto zmluvu o súčinnosti, ktorá na 
základe vzájomnej dohody upravuje práva a povinnosti jednotlivých účastníkov tejto zmluvy. 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach spolupráce a vzájomnej súčinnosti 
zmluvných strán pri zabezpečovaní prepravnej služby - sociálneho taxíka. 

ČI. I I . 
Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva upravuje súčinnosť zmluvných strán na obdobie od 1. 1. 2017 do 31.12.2017. 



ČI. III. 
Podmienky spolupráce 

1 .OMAPO zabezpečí pre poskytovanie sociálnej služby - prepravnej služby - sociálneho 
taxíka - motorové vozidlá, ktoré budú vo vlastníctve OMAPO. 

2. OMAPO zabezpečí vodiča motorového vozidla ako svojho zamestnanca. Jeho povinnosti 
sú upravené v ďalšej časti zmluvy. 
3. Obce uvedené v Zmluve prispejú na prevádzku prepravnej služby - sociálneho taxíka) 
finančným príspevkom za podmienok uvedených v ďalšej časti zmluvy. 

ČI. IV. 
Podmienky prevádzky prepravnej služby - sociálneho taxíka, ktorým sa zabezpečuje 

prepravná služba 

1. Prepravná služba - sociálny taxík je určená pre potreby obyvateľov obcí Dunajská Lužná, 
Hamuliakovo, Kalinkovo a Miloslavov najmä na : 
a) odvoz a dovoz občanov definovaných v bode 2/ na lekárske ošetrenie do príslušných 
zdravotníckych zariadení ( Bratislava, Podunajské Biskupice a pod.), 
b) odvoz a dovoz občanov za vybavením sociálnych a spoločenských potrieb ( Bratislava, 
Senec a pod.). 

2. Prepravná služba - sociálny taxík je určená najmä: 
a) občanom so zdravotným postihnutím ( OZP), 
b) dôchodcom, 
c) invalidným dôchodcom, 
d) rodičom s deťmi. 

3. Cesta sprevádzajúcej osoby prepravnou službou - sociálnym taxíkom je možná len 
v prípade, že v rovnakom čase nieje záujem o cestu prepravnou službou niektorým iným 
občanom zo skupiny uvedenej v čl. IV bod 2. 

4. Služba prepravnej služby - sociálneho taxíka je poskytovaná vrátane osobnej pomoci 
vodiča, ktorý má určené tieto povinnosti: 
a) organizovať prevádzku služby tak, aby čo najviac občanov, ktorým je určený, malo 
možnosť jeho služby využiť, 
b) pri ceste poskytnúť občanom potrebnú fyzickú pomoc a sprievod až na miesto určenia, 
c) preberať úhradu od poberateľov tejto služby (občanov) a vydávať im potvrdenie o zaplatení 
( návrh výšky uvedený v článku V bod 4/), 
d) viesť evidenciu jázd motorového vozidla, 
e) udržiavať čistotu a poriadok motorového vozidla. 

Čl. V 
Podmienky poskytovania finančného príspevku 

1, Jednotliví účastníci zmluvy sa zaviazali prispieť z rozpočtu obce na prevádzku prepravnej 
služby (sociálneho taxíka) (ako príspevok na činnosť neverejnému poskytovateľovi, ktorý 
poskytuje sociálnu službu v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) 



príspevok vo výške 1,7353 eura na jedného obyvateľa príslušnej zúčastnenej obce (prehľad 
príspevkov podľa počtu obyvateľov a jednotlivých obcí je v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy). 

2. Finančné prostriedky budú zasielané na účet združenia OMAPO, IBAN: SK897500 
0000004008091988 BIC:CEKOSKBX (pôvodné číslo. 4008091988/7500) ČSOB, a.s. 
Bratislava, mesačne, najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca. OMAPO použije 
tieto finančné prostriedky najmä na tieto účely : 
a) príspevok na mzdu vodiča vrátane príslušných odvodov, 
b) príspevok na nákup pohonných hmôt, 
c) príspevok na opravy a údržbu motorového vozidla, 
d) príspevok na náklady za telefón, 
e) príspevok na mzdu manažéra prepravnej služby vrátane príslušných odvodov, 
f) príspevok na nájomné za garáž, 
g) príspevok na poistné za motorové vozidlo. 

3. OMAPO sa zaväzuje viesť oddelenú evidenciu o nákladoch a príjmoch súvisiacich 
s prevádzkou prepravnej služby -sociálneho taxíka a polročne, ( do konca mesiaca po 
ukončení polroka) predkladať ostatným účastníkom zmluvy vyúčtovanie príspevku aj formou 
výstupov z účtovníctva a dať nahliadnuť do príslušných účtovných dokladov. 

4. Účastníci zmluvy zároveň odsúhlasili príspevky poberateľov sociálnej služby(/občanov 
využívajúcich prepravnej služby -sociálneho taxíka) formou priamej platby, ktoré sú 
predmetom cenníka za poskytované služby. Cenník platný od 1. 9. 2012 je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy - príloha č. 2. Zmluvné strany môžu prehodnotiť a odsúhlasiť výšku 
príspevku poberateľa služby. 

5. OMAPO, o.z. k 30.6. 2017 a k 31.12.2017 vykoná vyúčtovanie, a to tak, že porovná sumu 
poskytnutého príspevku jednotlivými obcami za hodnotené obdobie so sumou, ktorá sa 
vypočíta vynásobením výšky nákladov na 1 km s počtom prejazdených km. pre jednotlivé 
obce ( ďalej len „skutočné náklady"). V prípade, ak v hodnotenom období príspevok od obce 
bude vyšší ako skutočné náklady, vznikne obci preplatok, a v prípade, ak príspevok od obce 
bude nižší ako skutočné náklady, vznikne obci nedoplatok.Takto vykonané vyúčtovanie sa 
doručí obciam dňa 15.7.2017 a 15.1.2018. 

6. Obce, ktorým vznikol nedoplatok, sa zaväzujú, že ho uhradia do 30 dní odo dňa 
vyúčtovania na účet OMAPO č. IBAN: SK897500 0000004008091988 BIC:CEKOSKBX . 
Obciam, ktorým vznikol preplatok, ho OMAPO, o.z. poukáže na ich bankový účet do 30 dní 
odo dňa vyúčtovania. 

ČI. VI 
Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť v jednotlivých obciach oboznámenie občanov 
s poskytovanou službou, a to formou oznámenia v tlači, v rozhlase, plagátom a pod. 

2. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu dobrovoľne, bez nátlaku, ako prejav slobodnej vôle. 

3. Zmluva je vyhotovená v jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. 



4. Každá zmluvná strana môže svoju spoluprácu s ostatnými partnermi ukončiť 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po 
doručení písomnej výpovede ostatným účastníkom zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory z tejto zmluvy budú riešiť dohodou 
zmluvných strán. 

6. Zmluva je platná dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť na 
druhý deň po jej zverejnení na web stránke obce. 

7. Táto zmluva nahrádza zmluvu o súčinnosti zo dňa 07.03.2016. 

/ / 
Dunajská Lužná 2017 
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Príloha č. 1 k zmluve 
na rok 2017 

Mesačné úhrady - príspevky od jednotlivých obcí na zabezpečenie prepravnej služby v 
zmysle uzatvorenej zmluvy o súčinnosti pre rok 2017. 

Obec Počet 
obyv. k 
1.1.2016 

Počet 
obyv. k 
1.1.2017 

Mesačný 
príspevok 
Eur/2016 

Mesačný 
príspevok 
Eur/2017 

Suma v 
Eur za 
rok 2016 

Suma v 
Eur za 
rok 2017 

Dunajská 
Lužná 

5967 6296 862,87 910,45 10354,53 10925,40 

Hamuliakovo 1912 2065 276,49 298,62 3317,89 3583,44 
Kalinkovo 1301 1308 188,13 189,15 2257,62 2269,80 
Miloslavov 2288 2454 330,86 354,87 3970,36 4258,44 
Spolu 11468 12123 1658,36 1753,09 19900,42 21037,08 

Poznámka: 
Príspevok na jedného obyvateľa zostáva rovnaký ako v roku 2016, t.j. 1,7353 eura. 

Spracovala: Ing. Oľga Reptová, na základe poskytnutých informácií o aktuálnych počtoch 
obyvateľstva z jednotlivých Ocú k 1.1.2017. 

Dunajská Lužná, 11 .januára 2017 



O M A P O , o.z. Dunajská Lužná 
Príloha č. 2 k zmluve o súčinnosti pri zabezpečovaní prepravnej služby pre rok 2017 

Cenník platieb pre poberateľov prepravnej služby od 1. 9. 2012 

Obec P.Biskupice Bratislava Samorín Miloslavov Senec Dun.Lužná Hamuliakovo Kalinkovo 
Dunajská 
Lužná 

2,0 Euro 4,0- Euro 2,50 Euro 1,7 Euro 4,50 Euro x 1,70 Euro 1,50 Euro 

Kalinkovo 2,50 Euro 4,2 Euro 2,0 Euro 1,9 Euro 5,0 Euro 1,50 Euro 1,50- Euro X 

Miloslavov 3,0 Euro 4,5 Euro 2,50 Euro X 4,70 Euro 1,70 Euro 2,20 Euro 1,90 Euro 

Hamuliakovo 3,0 Euro 4,5 Euro 2,0 Euro 2,20 Euro 5,50 Euro 1,70 Euro x 1,50 Euro 

Dunajská Lužná, 31 .decembra 2016 


