
ZNILUVA O SLUZBACH
uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. obchodný zákonnlk v mení neskorších pľedpisov

ČHnok I.
Zmluvné stľany

L.1 Dopľavca:
Sídlo:
Zastupený:

Slovenská autobusová dopľava Popľad, akciová spoločnost'
Wolkeľova 466, 058 49 Popľad
Mgr. Maľianna Kĺajčová Gočová - predseda predstavenstva

Viera Gotthaľdtová - podpredseda predstavenstva

36 479 560
2020020178
sK2020020r78
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Popľad
sK44 0200 0000 00267249 4655
052 77 29 584
sekĺetariat@sadpp.sk
obchodný ľegister okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,

vložka čis]ro: 10243lP

IČo:
DIČ:
lČ lpH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
Registrácia:

(ďalej len,,dopľavca")

1.2' objednávateľ:
Sídlo:
Zastipený:
lČo:
DIČ:
lČ opH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Registrácia:

obec Malý Slavkov
Geľlachovská 52,060 01 Malý Slavkov
Ladislav oľavec - starosta obce
31 984 613

2020110109
neplatca DPH
UniCľedit Bank, a.s.

sK56 1 1 I r 0000 0066 0818 2014
052 45224 00
0s2 4s224 00
obec@obecmalyslavkov. sk
Zriadený na základe zákona č. 3 69 l l99 0 Zb. o obecnom zriadenĺ
v zneni neskoľších predpisov

2.1

(ďalej len ,,objednávateľ" a spolu s ,,dopravcom" ďalej len,,Zmluvné stľany")

Clánok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv apovinnosti zmluvných stľán v súvislosti
s poskytovaním sluŽieb dopľavu pľe objednávateľa a ním uľčené osoby.
Dopľavca sa zaväzuje prepravovať žiakov zŕlkladných škôl s trvalým pobytom na území
obce Malý Slavkov' z autobusovej stanice v KeŽmarku do škôl po trase a so zastávkami
Garbiaľska, Tľi mosty - ZŠ Hľadná - Sídlisko Seveľ, zŠ Nizna brána presun po ceste
č. 1166 _ Mučeníkov, ZŠ Dľ. Fischera - Sídlisko Juh, Petržalská a späť na autobusovú
stanicu, v celkovej aiZketrasy 8 km.
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2.3 Prepľava sa bude vykonávať autobusom určeným dopľavcom v dňoch školského

vyučovania a bude bezpľostredne nadväzovať na pľavidelný spoj č. 8 linky č.703 4l0 s

príchodom do Kežmaľku, autobusová stanica o 7:31 hod. Zmluvné stľany prehlasujú, že

uvedený spoj č. 8 linky 703 4l0,je spoj zabezpečovaný apľevádzkovaný dopľavcom a Že

uvedený spoj bude po ukončení svojej jardy na autobusovej stanici v Kežmarku
pokračovať ako autobusový spoj podľa tejto Zmluvy, a teda žiaci využívajúci spoj č. 8

linky 703 410 budú môcť po ukončenijazdy tohto spoja plynulo bez potľeby prestupovania

pokračovať v jazde týmto autobusom.

2'4 Zmluvné strany prehlasujú' že po ukončení pľepravy Žiakov podľa bodov 2.2 a2.3 tejto

Zm|uvy sa autobus vľáti naspäť na autobusovú stanicu v Kežmaľku, pričom dopravcovi
patrí odmena v zmysle čl. il tejto Zmluvy aj za túto spiatočnú cestu. Na spiatočnej ceste

dopravca nebude prevážať Žiadneho žiaka adopľavca zátovei nebude zabezpečovať

prepľavu žiakov po skončení vyučovania.
2.5 Dopravca nebude od prepľavovaných žiakov vyžadovať cestovné.

2.6 Dopravca je povinný vo výnimočných prípadoch prepraviť bez vyžadovania zaplatenia

cestovného aj rodičov' ktorí svoje dieťa do školy z vážnych dôvodov spľevádzajú.

2.7 Dopľavca je povinný umožniť pľepľavu iba toľkým osobám, koľko umožňuje kapacita

autobusu určeného dopravcom, pľičom po jej naplnení uŽ dopravca nie je povinný umožniť

nástup do autobusu azabezpečiť prepravu ďalších Žiakov ani ich ľodičov.

2.8 Dopravca nie je zodpovedný za meškanie autobusu ani za škodu tým spôsobenú ani inú

škodu, ak táto škoda alebo meškanie je spôsobené vyššou mocou alebo inou

neodvľátitel'nou udalosťou, ktorej dopravca nemohol zabtániť ani pri vynaložení všetkej

odboľnej staľostlivosti, ktorú od neho moŽno spravodlivo poŽadovať. Dopľavca taktieŽ

nezodpovedá za spôsobenú škodu ani za meškanie, ak je uvedené spôsobené meškaním

spoju č. 8 linky 703 410.

3.1

Clánok III.
Cena za služby a platobné podmienky

Zm|wné strany sa dohodli, v súlade so zákonom č. 1811996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov' že za poskytnuté sluŽby v priebehu kalendárneho mesiaca

objednávateľ uhradí dopravcovi sumu určenú na základe počtu skutočne prejdených

kilometrov azároveĺ'luhľadí sumu ekonomicky opľávnených nákladov (ďalej len,,EoN"),
ktoré sú vo výške 1,35 EUR/kmbezDPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných

pľedpisov. Preprava sa vykonáva podľa zákonač. 5612012 Z. z. o cestnej doprave v zneni

neskorších predpisov avsúlade sprepravným poriadkom dopravcu, sktoĺ;ým je

obj ednávateľ oboznámený.

3.2 Dopľavca bude fakturovať objednávatel'ovi všetky poskytnuté služby za príslušný

kalendárny mesiac jednou faktúrou podľa nasledovného vzorca:

F = EONtrx Pt.
F - fakturovaná suma v EUR bez DPH
EoNm - ekonomicky opľávnené náklady v EUR/km
Pm _ počet vykonaných kilometrov za kalendárny mesiac

Vyfakturovanú sumu na zák|ade predchádzď;úcich bodov uhradí objednávate|' v lehote

splatnosti do 14 dní od vystavenia faktúľy na účet dopľavcu uvedený v tejto zmhxe. Za

úhľadu sa považuje pripísanie faktuľovanej čiastky na účet dopravcu. Dopľavca je
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3.4

3.s.

oprávnený vystaviť faktúru po skončení kalendáľneho mesiaca v ktorom boli poskytnuté

služby' zaktoré sa faktúra vystavuje.
Za oneskorenú úhľadu oproti dohodnutej lehote splatnosti faktúry uvedenej v
predchádzajúcom bode sa dohaduje zm|uvnápokuta vo výške 0,05 %o z faktuľovanej sumy
zakúdý deň omeškania.
Pri omeškaní s úhľadou o viac ako 30 kalendámych dní po lehote splatnosti faktúry, má

dopľavca právo okamŽite odstúpiť od zmluvy. odstúpenie od zmluvy musí bý druhej

zmluvnej stľane oznámené písomne.

Clánok IV.
Trvanie azánikzmluvy

Táto zmluvasauzatváta na dobu určitú, a to do konca školského roka20201202I.
Táto zmluvazanlká, keď tak stanovujú príslušné pľávne predpisy alebo táto zmluva.

4.r
4.2

Clánok V.
Záverečné ustanovenia

5.1. Akékol'vek zmlny alebo doplnky k tejto zmluve je možné dohodnúť len písomnou foľmou
podpísanou oboma zmluvnými stranami foľmou dodatkov.

5.2. Zmltlvaje vyhotovená v štyroch ľovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pľe každú zmluvnú
stľanu.

5.3. Zmluvĺé strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej obsahu

porozumeli aže juuzavárajupo vzájomnom pľeľokovaní podl'a ich skutočnej a slobodnej

vôle. Na znak súhlasu ju vlastnoľučne podpisujú'
5'4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejneniav Centľálnom registri zmluv,v súlade

s príslušnými právnymi predpismi.

V Malom Slavkove aĺu .?3..!.?....?.'2!'9

Zadopravcu

Mgľ. Maľianna čová Gočová
pľedseda predstavenstva

stovt:slĺĺ l' íi]:ll _.vÁ:.JPIlvA
P0PHtD, akciová spoločnosť

Wolksrova 466
05849 POPRAD
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Zaob1ednávateľa

éz-
Ladislav Oravec

starosta obce

0L

Gotthardtová
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podpľedseda predstavenstva
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