
ZMLUVA 

  

o príspevku na vykrývanie strát z poskytnutých dopravných služieb 

 

 
         Obec Dlhé Klčovo zastúpená starostom obce a SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T., 

zastúpený riaditeľom závodu (ďalej len zmluvné strany) v záujme zabezpečenia prepravných 

služieb v prospech cestujúcej verejnosti a úpravy právnych a finančných vzťahov medzi 

zmluvnými stranami, ktoré pri tejto doprave vznikajú, uzatvárajú túto zmluvu: 

 

 

Objednávateľ: 
 

Správny orgán :                     OBEC Dlhé Klčovo 

Sídlo:                                     Dlhé Klčovo 

Štatutárny orgán:                   Andrej Kulik – starosta obce 

IČO:                                       332356  

DIČ :                                      2020640974 

Bankové spojenie:                 Prima banka Slovensko a. s. č. ú. 4233892001/5600  

IBAN:                                    SK58 5600 0000 0042 3389 2001 

 

Poskytovateľ : 
Dopravca :                            SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 

Sídlo :                                   Vranov nad Topľou, Mlynská 1345 

Zapísaná :                             v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka č. 10235/P 

Štatutárny orgán :                 Ing. Anna Bačíková, riaditeľka závodu 

IČO :                                     36 477 508 

IČ DPH:                                SK 2020025436 

Bankové spojenie :               SLSP, a.s., Vranov n/T., č.ú. 0107895967/0900  

IBAN:                                   SK78 0900 0000 0001 0789 5967 

 

 

 

 

čl.1 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je výkon dopravných služieb vykonávaných dopravcom vo 

verejnom záujme pre objednávateľa obec Dlhé Klčovo vykonávaním spojov na  prímestskej 

autobusovej linke č. 713413 Vranov n/T. – Dlhé Klčovo v rozsahu  požiadaviek 

objednávateľa so zapracovaním v platnom cestovnom poriadku na príslušné obdobie ,, Y ,, .  

Ide o nasledovné spoje :  

- Spoj s odchodom  Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 4,50 hod v sobotu a nedeľu s príchodom 

Hencovce , Bukóza o 5,05 hod a späť Hencovce , Bukóza o 6,45 hod s príchodom 

Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 6,58 hod , 

-  spoj s odchodom Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 12,50 hod cez prázdniny v pracovný deň 

s príchodom Hencovce , Bukóza o 13,03 hod a späť Hencovce , Bukóza 14,20 hod 

s príchodom Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 14,33 hod ,  



- spoj s odchodom 12,50 hod Dlhé Klčovo , č.d. 27 hod v sobotu a nedeľu s príchodom 

Hencovce , Bukóza o 13,03 hod a späť Hencovce , Bukóza o 14,45 hod s príchodom 

Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 14,58 hod , 

-  spoj s odchodom Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 16,50 hod v sobotu a nedeľu s príchodom 

Vranov n.T , AS o 17,10 hod a späť Vranov n.T. , AS o 18,35 hod s príchodom Dlhé 

Klčovo č.d. 27 o 18,55 hod ,  

- spoj s odchodom Vranov n.T , AS o 7,00 hod cez školské vyučovanie v pracovný deň 

s príchodom Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 7,20 hod a späť Dlhé Klčovo , č.d. 27 o 8,00 hod 

s príchodom Vranov n.T. , AS o 8,20 hod . 

 

 

 

čl.2 

Povinnosti poskytovateľa 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať vo verejnom záujme dopravné služby, 

vyhovujúce požiadavkám plynulosti, pravidelnosti, kapacity a kvality, nevyhnutné služby 

súvisiace s prímestskou autobusovou prepravou za určené ceny cestovného v pravidelnej 

autobusovej doprave v záujme obce pre svojich obyvateľov. 

 

 

čl. 3 

Povinnosti objednávateľa a spôsob dopravy 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zo svojich prostriedkov ( nejedná sa o prostriedky 

zo štátneho rozpočtu – rozpočtové ) za vedenie autobusových spojov počas doby ich 

vykonávania čiastku  88,- € bez DPH mesačne . 

 

2. Objednávateľ uhradí dohodnutú čiastku za služby poskytované poskytovateľom na 

základe zaslanej faktúry zo strany poskytovateľa , splatnej  v bežnom mesiaci vždy do 

15. dňa . Dobou splatnosti sa rozumie pripísanie čiastky najneskoršie v 15. deň na účet 

poskytovateľa . 

 

 

 

čl.4 

Doba plnenia zmluvy a spôsob ukončenia platnosti zmluvy 
 

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu  n e u r č i t ú .  

       

2. Zmluvný vzťah môže byť ukončený : 

a./ dohodou zmluvných strán , 

b./ výpoveďou, ktoroukoľvek zo zmluvných strán , s 3-mesačnou výpovednou 

     lehotou , ktorá sa počíta od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení  

     výpovede . 

čl.5 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ  je povinný vlastniť na prímestskú autobusovú linku uvedenú v predmete 

zmluvy  dopravnú licenciu. 



 

2. V prípade vzniku takých skutočností, ktoré neumožnia dodržať niektoré ustanovenia 

zmluvy, zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, 

ktoré by mohli ohroziť plnenie zmluvy. 

 

 

 

 

 

čl.6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu možno meniť, alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase oboch 

zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a budú tvoriť dodatky 

k tejto zmluve. 

 

2. Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali.  

 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie . 

 

4. Uvedeným dňom stráca platnosť zmluva o výkonoch vo verejnom záujme vo   

vnútroštátnej autobusovej doprave s dňom platnosti 01.07.2002 . 

 

5. Táto zmluva je  zmluvou  povinne zverejňovanou  v zmysle zák. č.   211/2000 Z.z. o 

      slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení 

      neskorších predpisov. 

 

6. Zmluva nadobúda  platnosť dňom  jej   podpisu   obidvoma   zmluvnými  stranami a 

      účinnosť dňom nalsedujúcim po dni jej zverejnenia (§47a  Obč. zák.). 

      

 

 

Vo Vranove nad Topľou 

 

dňa 14.5.2015 

 

 

 

 

       Andrej Kulik,                                                            Ing. Anna Bačíková, 

starosta obce Dlhé Klčovo                                                 riaditeľka závodu 

 

 

.........................................                                             ............................................ 

        objednávateľ                                                                     poskytovateľ 

 

 

 



 

 


