ZMLUVA
O ZABEZPEČENÍ
AUTOBUSOVÉHO SPOJENIA
zo dňa 30.11. 2011
Zmluvné strany:

1.

Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31,01901 Ilava
v zastúpení:
Ing. Štefan Daško - primátor mesta
IČO:
OO 317 331
IČ DPH:
SK 2020610911
bankové spojenie:
Č. účtu:

Dôverné údaje

č.telefonu:
č.faxu:

(ďalej len "objedná
a
2.

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Zlatovská cesta 29,911 37 Trenčín
v zastúpení:
JUDr. Zachar Vladimír, predseda predstavenstva
Ing. Vaník Eduard, podpredseda predstavenstva
Ing. Lackovič Jozef, člen predstavenstva
IČO
36323977
SK 2020179403
IČDPH

Dôverné údaje
Dôverné údaje

uzatvárajú túto zmluvu o preprave osôb (ďalej len "zmluva") v súlade a na základe
príslušných ustanovení zákona čA0l1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník) a zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník) za nasledovných podmienok:

Článok I.
l. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie autobusového spojenia na linke č.302403
spoje Č. 51 a 68 medzi zastávkami Ilava, nemocnica a Ilava, Iliavka konečná,
vid", cestovný poriadok.

-

Článok II.
1.

2.

3.
4.

Dopravca sa zaväzuje, že dopravu zabezpečí autobusom na trase podľa článku I. tejto
zmluvy počas pracovných dní počnúc dňom OL01. 2012 v súlade s dopravnými
predpismi.
V prípade, že objednávateľ bude požadovať viac autobusov na jednu prepravu, alebo
bude požadovať vykonať prepravu v iných dňoch ako je uvedené v ods.l tohoto
článku, objedná toto písomne alebo faxom najmenej jeden deň vopred.
Dodatočná preprava bude vykonaná až po odsúhlasení prepravy dopravcom.
Dopravca sa zaväzuje, že dopravu vykoná zodpovedajúcim dopravným prostriedkom,
ktorý splňa bezpečnostné predpisy a je v dobrom technickom stave.
Tržba z autobusových spojov podľa článku I. zostáva výnosom dopravcu.

Článok III.
L
2.
3.
4.
5.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dopravu vo výške 10,80€/1 pracovný deň
bez DPH.
K tejto dohodnutej cene dopravca pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.
Dopravca vystaví faktúru do 5 pracovných dní po ukončení mesiaca v zmysle článku
III. ods.l pre objednávateľa.
Táto faktúra pre objednávateľov je splatná do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po
fakturovanom mesiaci.
V prípade omeškania úhrady faktúr je dopravca oprávnený účtovať úrok z omeškania
vo výške 0,05 % denne z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Článok IV.
1.

2.

V prípade zvýšenia den nafty alebo materiálu má dopravca počas doby platnosti tejto
zmluvy nárok na jednostranné primerané zvýšenie časti nákladov. Takúto úpravu ceny
je dopravca povinný objednávateľovi písomne zdôvodniť.
Cestovný poriadok linky č.302403 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok V.
L
2.
3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Začiatok plnenia zmluvy:
01.01. 2012
Vypovedať túto zmluvu môžu zmluvné strany písomne. Výpovedná. doba je jeden
mesiac.
Dopravca môže vypovedať túto zmluvu okamžite v prípade, ak objednávateľ poruší
ustanovenie článku III., ods. 3 tejto zmluvy.

-

Článok VI.
L
2.

3.

4.

5.

Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne k nej prijímať dodatky len
písomne a po vzájomnej dohode s výnimkou článku IV., ods. L
Na ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
zákona č.1681l996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákona
č.5131l991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých má každá platnosť originálu,
z nich po dvoch obdrží každý účastník tejto zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

.~~?g~~::::,

kl);, \""",,,::t ft)'"
ŕ/

V Ilave dňa, 30. 11. 2011

,~h:;,."'"".~~. '\

f ~;~,f,;ir)3);
~";)

íl

I

Dôverné údaje '~</ /1
''~'''Il ~t:'b

,1;'

:'·?L~:~~~"
Ing. Š e an Daško
Primátor mesta

V Trenčíne dňa,

2 O. OEC. 2011

SLOVENSKA

Dôverné údaje

,
IN

l.l

JUDr vi adimír Zachar
pred e a predstavenstva

Dôverné údaje
Ing. Eduard Vaník
podpredseda pred/OSIva

Dôverné údaje
Ing. ozef Lacko ič
člen redstavens va

