
ZlĺtLUvA o SLUŽrĺcn
uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 zálkona č. 5l3llg9:r Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

L.1 Dopravca:
Sídlo:
Zastípený:

Clánok |.
Zmluvné stmnľ

Slovenská autobusová dopľava Popľad, akciová spoločnost'

Wolkeľova 466, 059 49 Poprad

Mgr. Marianna Krajčová Gočová _ predseda predstavenstva

Viera Gotthardtová = podpľedseda predstavenstva

36 479 560
2020020r'78
sK2020020178
Všeobecná úveľová banka, a.s., pobočka Poprad

sK44 0200 0000 00267249 4655

05271 29 584
sekĺetariat@sadpp.sk
obchodný registeľ okĺesného súdu Prešov, oddiel: Sa'

vložka číslo: 10243/P

ICO:
DIČ:
tČ ppn:
Bankové spojenie
IBAN:
Telefón:
E-mail:
Registrácia:

(ďalej len,,dopľavca")

1.2. objednávateľ:
Sídlo:
Zastĺpený:.
lČo:
DIČ:
lČ ppH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Registľácia:

Obec Malý Slavkov
Gerlachovskä 52,060 01 Malý Slavkov

Ladislav Oravec - starosta obce

31 984 673

20207r0r09
neplatca DPH
UniCredit Bank, a.s.

sK56 1111 0000 0066 0818 2014

052 45224 00
052 45224 00
obec@ob ecmalyslavkov. sk

Znaďený na zák|ade zäkona č. 369lt99} Zb. o obecnom zriadení

v zneni neskorších predpisov

2,7

(ďalej len ,,objedn ávateľ" a spolu s ,,dopravcom" ďalej len ,,Zmluvné straný')

Čhnok II.
Predmet zmlulY

Predmetom tejto zmluvy je úprava pržlv apovinnosti zmluvných strán v súvislosti

s poskýovaním služieb dopľavcu pre objednávateľaa ním určené osoby.

Dopravca sa zavänlje p."p.uuouuť žiakov základĺých škôl s trvalým pobytom ĺa'(:zemí

obce Malý S1avkov, 
" 

autäbusovej stanice v Kežmarku do škôl po trase a so zastávkami

Garbiarska, Tľi mosty - ZŠ Hradná - Sídlisko Sever, zŠ Nĺzne brána - pľesun po ceste

č. v66 - Mučeníkri, zŠ Dr. Fischera - Sídlisko Juh, Petľžalská a späť na autobusovú

stanicu, v celkovej aízl<etľasy 8 km.

L

'))



2.3

2.4

Prepľava sa bude vykonávať autobusom uľčenýn dopravcom v dňoch školského
vyučovania a bude bezprostľedne nadväzovať na pravidelný spoj č. 8 linky č. 703 410
s príchodom do KeŽmarku, autobusová stanica o 7:36 hod. Zmluvné stľany prehlasujú, že
uvedený spoj č. 8 linky 7O3 41o,je spoj zabezpečovaný aptevádzkovanýáopravcom a Že
uvedený spoj bude po ukončení svojej jazdy na autobusovej stanici v Kežmarku
pokľačovať ako autobusový spoj podľa tejdo Zmluvy, a teda žiaci využivajúci spoj č. 8
linky703 410budúmôcťpoukončenijazdý'tohtospojaplynulobezpotľebyprestupovania
pokĺačovať v jazde týmto autobusom.
Zmluvné strany prehlasujú, Že po trkončení pľepravy žiakov podľa bodov 2.2 a2'3 tejto
Zm|uvy sa autobus vráti naspäť na autobusovú stanicu v KeŽmarku, pľičom dopravcóvi
patrí odmena v zmysle čl. u tejto Zmluvy aj za t:úto spiatočnú cestu' Na spiatočnej ceste
dopľavca nebude prevážať žiadneho žiaka adopravca zároveí nebude zabezpečovať
prepraw žiakov po skončení vyučovania.
Dopravca nebude od prepľavovaných žiakov výadovať cestovné.
Dopravca je povinný vo výnimočných prípadoch prepraviť bez vyŽadovania zaplatenia
cestovného aj rodičov, ktorí svoje dieťa do školy z vážnychdôvodov sprevádzaju.
Dopravca je povinný umoŽniť pľepľaw iba tol'kým osobám, koľko umožňuje kapacita
autobusu určeného dopravcom, pričom po jej naplnení uŽ dopravca nie je povinný um ožniť
nástup do autobusu a zabezpečiť prepraw ďalších žiakov ani ich rodičov.
Dopravca nie je zodpovedný za meškanie autobusu, ani za škodu t;im spôsobenú, ani inú
škodu, ak táto škoda alebo meškanie je spôsobené vyššou mocou a1ebo inou
neodvľátiteľnou udalosťou, ktoľej dopravca nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkej
odboľnej starostlivosti, ktoru od neho moŽno spravodlivo požadovať. Dopravca taktiež
nezodpovedá za spôsobenú škodu ani za meškanie, ak je uvedené spôsobóné meškaním
spoju č. 8 linky 703 410.

2.5
2.6

2.7

2.8

3.1

čIánok III.
Cena za služby a platobné podmienky

Zmluvné stľany sa dohodli, v súlade so zákonom č. 1811996 z. ,. o 
""nach 

v znení
neskoľších pľedpisov, že za poskytnuté služby v priebehu kalendárneho mesiaca
objednávateľ uhľadí dopravcovi sumu určenú na základe počtu skutočne pľejdených
kilometrov a zároveiuhĺadí sumu ekonomicky opľávnených nákladov (ďalej letr,,EoN..)'
ktoľé sú vo výške 1,40 EURlkm bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných
pľedpisov. Pľeprava sa vykonáva podľa zákona č. 5612012 Z. z. o cestnej dopľave v zneni
neskorších predpisov avsúlade sprepľavným poriadkom dopravcu, skto{ŕm je
objednávateľ oboznámený.

3.2. Dopravca bude fakturovať objednávateľovi všetky poskytnuté sluŽby za príslušný
kalendárny mesiac jednou fakturou podľa nasledovného vzoľca:

F=EONľ'xPt'
F _ fakturovaná suma v EUR bez DPH
EoNm _ ekonomicky oprávnené náklady v EUR/km
Pm _ počet vy'konaných kilometrov zakaleĺdárny mesiac

3.3. Vyfaktuľovanú sumu ĺa základe pred,chádzajúcich bodov uhradí objednávateľ v lehote
splatnosti do 14 dní od vystavenia faktuľy na účet dopľavcu uvedený v tejto zm|llve. Za
úhľadu sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet dopravcu. Dopravca je
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oprávnený vystaviť fakturu po skončení kalendárneho mesiaca v ktorom boli poskytnuté
služby, zaktoré sa faktúra vystavuje.

3.4. Za oneskorenú úhradu opľoti dohodnutej lehote splatnosti faktúry uvedenej
v predchádzajtrcom bode sa dohoduje zmluvná pokuta vo výške 0,05 oÁ z faktuľovanej
sumy zakaždý deň omeškania. 

l
3.5. Pri omeškaní s úhradou o viac ako 30 kalen{árnych dní po lehote splatnosti faktúry, má

dopravca pľávo okamŽite odstupiť od zmluvy. odstupenie od zmluvy musí byť druhej
zmluvnej strane oznámené písomne.

Clánok IV.
Trvanie azánikzmluvy

Táto zmluva sauzatvára na dobu určitu, a to na obdobie od 01.09.2021 do 30.06.2022.
Táto zmluvazaniká, keď tak stanovujú príslušné právne predpisy alebo táto zmluva.

4,1,
4.2.

čHnok V.
Záverečné ustanovenia

5.l. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné dohodnúť len písomnou formou
podpísanou oboma zmluvn;foni stľanami formou dodatkov.

5.2. Zmluvaje vyhotovená v štyľoch rovnopisoch, po dvoch ľovnopisoch pre kaŽdú zmluvnú
stľanu.

5.3. Zmluvné strany prehlasujú, Že si zmluvu pred jej podpísaním riadne pľečítali, jej obsahu
poľozumeli a že juuzatváraji po vzájomnom preľokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej
vôle. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

5.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvn1imi stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa,
v súlade s príslušnými pľávnymi pľedpismi.

V Poprade dĺa ....$.\',. 
-o. 
Í,.}p-lil V Malom Slavkove aĺu .{Í:?Í:.73(!.,

Za dopravcu st0vENsÍÁ AUToBUs0vÁ D0PRÄVA
P0PllAB, akciová spoločnosť

Wr"rlkerova 466

ir. L c'

Za objedĺávateľa 4

49 POPRAD
10-

Mgr. Marianna čová Gočová
pľedseda predstavenstva

ŕ

*

*.')
Ladislav
starosta obce

I

ĺ1---'u/"'!
....'........:.. ... ľ.:.....'....

Viera Gotthaľdtová
podpredseda predstavenstva
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