
Z M L U V A    O    P R E P R A V E
uzavretá medzi 

dopravcom :

eurobus, a.s. Košice
so sídlom :  042 04  Košice, Staničné nám. č. 9
zastúpená :  Ing. Ľubomírom Geršim, generálnym riaditeľom spoločnosti ( ďalej -dopravca )
číslo telefónu :  055-6807 220

IČO : 36211079
DIČ : 20200622352
DIČ pre DPH : SK 20200622352

bankové spojenie :  Poštová banka, a.s. Košice
číslo účtu :               20226410/6500
zápis v OR :             Okresný súd Košice I., odd. Sa, vl. Č. 1202/V

a

objednávateľom :

Obec Nižný Klátov
zastúpená starostom : Ing. PhDr. Marcelou Jokeľovou
                                   (ďalej – objednávateľ )
číslo telefónu :  0905579443, 0903957142

IČO :  00 324 507
DIČ :  2021244896

bankové spojenie :   VUB Banka a.s.
číslo účtu : 4721542/0200

Čl. 1
Predmet  zmluvy

Predmetom  zmluvy  je  úhrada  straty  z výkonu  prepravných  potrieb  osôb  a služieb  súvisiacich 
s vykonávaním  pravidelnej  autobusovej  dopravy  vo  verejnom  záujme,  t.j.  hromadná  preprava 
cestujúcich, obyvateľov obce Nižný Klátov pri nedostatočnom obsadení autobusu v úseku  Košice, 
sídl. KVP - Nižný Klátov a späť, so vzdialenosťou 8 km.



Čl. 2
Špecifikovanie prepravnej požiadavky

1. Potreba zabezpečenia prepravy sa vzťahuje na pracovné dni pondelok – piatok:
linka 802431, spoje č. 37

2. Na prepravu bude používaný autobus typu  IRISBUS, Karosa.

      3.   Kalkulované náklady za vykonaný spoj :   mesiac / deň :        200,- € / 9,00 €

4. Úhrada straty z výkonu prepravných potrieb : mesiac / deň :   200,- € / 9,00 €
            Z uvedených nákladov obec Nižný Klátov zaplatí paušálne 50 € / mesiac.

Čl. 3
Podmienky plnenia zmluvy

1. na strane dopravcu 

a.) Dopravca sa zaväzuje plniť  predmet zmluvy v prospech objednávateľa s dôslednou 
starostlivosťou na primeranej odbornej úrovni a za predpokladu plnenia dohodnutých 
podmienok obcou Nižný Klátov.

b.) Na  prepravu  bude  v zásade  pristavovaný  autobus  požadovaného  typu.  V prípade 
použitia  iného  typu  vozidla  s vyššou  technickou  vybavenosťou,  nebude  sa 
objednávateľovi účtovať rozdiel zvýšených nákladov.

c.) Každú uvažovanú zmenu dotýkajúcu  sa  predmetu  tejto  zmluvy,  dopravca  vopred 
prejedná s objednávateľom. Dopravca si pritom vyhradzuje právo vykonania zmeny 
v preprave ak tieto budú vyvolané verejným záujmom.

d.) Dohodnutý  rozsah  prepravy  ako  je  špecifikovaný  v čl.  2  dopravca  zabezpečí  pre 
objednávateľa za podmienky včasnej úhrady platieb.

2.  na strane objednávateľa

a.) Objednávateľ  bude  uhrádzať  stratu  v súlade  so  zákonom  o štátnom  rozpočte 
a rozpočte obce mesačne vo výške  50,- €. V prípade, že v priebehu mesiaca bude 
preprava vykonaná s rozdielnym počtom dní na aký bola kalkulovaná cena, dopravca 
vystaví faktúru podľa dennej kalkulácie. Od nákladov bude odčítaná vyinkasovaná 
tržba.

b.) Dohodnutú  sumu  objednávateľ  poukáže  na  účet  dopravcu  na  základe  vystavenej 
faktúry dopravcom, najneskôr do 10. dňa    po obdržaní faktúry.

c.) Každé narušenie  prepravy  zapríčinené dopravcom,  ktoré  by mohlo mať  vplyv  na 
úroveň  plnenia  záväzkov,  alebo  priamo  naruší  predmet  zmluvy  je  objednávateľ 
povinný neodkladne hlásiť dopravcovi.



Čl. 4
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od  1.12. – 31.12.2013 a každá zo zmluvných strán môže od 
nej odstúpiť po písomnom oznámení, doručenom druhej strane. Dôvodom pozastavenia platnosti 
zmluvy  môže  byť  aj  nerealizovaná  platba  v stanovenom  termíne  za  uskutočnené  prepravné 
výkony.

2. Počas platnosti  zmluvy môžu byť  k nej prijaté dodatky,  alebo zmeny v ustanoveniach len ak 
obidve strany súhlasia.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exemplári. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle   §  47a 

ods.  1   zákona   číslo   546/2010   Z. z.   ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964  Zb. Občiansky 
zákonník    v   z. n. p.,  t. j. dňom  nasledujúcom   po  dni jej zverejnenia  na webovom sídle 
povinnej osoby,  ktorá zmluvu uzatvára  (v súlade s  § 5a ods. 5 zákona č.  211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám  v z. n. p.)

Zverejnené na www.niznyklatov.sk dňa 16.11.2012

V Košiciach dňa  16.11.2012                                     V Nižnom Klátove  dňa 16.11.2012

eurobus, a.s. Košice                                                       Obec  Nižný Klátov

Ing. Ľubomír Gerši                                                     Ing. PhDr. Marcela Jokeľová
generálny riaditeľ                                                               starostka obce


