Zmluva
uzatvorená podľa § 760 a nasl. ust. Občianskeho zákonníka a § 261
a nasl.ust. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ :
Sídlo:
IČO:

OBEC DLHÉ KLČOVO
Obecný úrad
Andrej Kulik – starosta obce
Dlhá 173/84
094 13 Dlhé Klčovo
00332356

Zápis:
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Dopravca :
Sídlo:
IČO:
Zápis:

Migaľ Miroslav
Majerovce 134
094 09 Sedliská
33275441
Zapísaný v ŽR Vranov nad Topľou
č.: 713-3425
(ďalej len „dopravca“)
čl. II
Predmet zmluvy

1.Objednávateľ na základe tejto zmluvy si objednáva u dopravcu prepravu osôb na trase Majerovce
– Dlhé Klčovo – Budapešť – Letenye – Novo Mesto (Slovinsko) a späť, v hodnote 1.800,- €
(Slovom: Jedentisícosemsto eur) v termíne od 25.04.2013 do 30.04.2013.
2.Dopravca sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať pre objednávateľa prepravu osôb podľa
požiadaviek objednávateľa.

čl. III
Platobné podmienky
1.Cena za prepravu je stanovená podľa počtu prejazdených kilometrov, t. j. na danú trasu prepravca
stanovil 1800 km. Za 1 km účtuje 1 €. (Nie je platcom DPH).
2.Objednávateľ uhradí do začiatku konania prepravy prepravcovi ako zálohu 1.050,- € v hotovosti,
na základe príjmového a výdavkového pokladničného dokladu.
3. Ak dôjde k nárastu počtu prejazdených kilometrov, budú zohľadnené v celkovej faktúre po
vykonaní prepravy, pričom za každý kilometer navyše účtuje dopravca 1 €.
4.Splatnosť celkovej faktúry je 20 dní od dátumu vystavenia dokladu.

čl. IV
Osobitné ustanovenia
1.Dopravca

sa

zaväzuje

poskytovať

prepravu

osôb

objednávateľa

v čase

požadovanom objednávateľom a to tak, že autobus bude v Dlhom Klčove pristavený na nástup
cestujúcich v čase o 4,00 hod. dňa 25. 04. 2013 resp. podľa telefonického dohovoru.
2.Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu osôb objednávateľa vždy tak, aby:
a. nedošlo k ohrozeniu zdravia prepravovaných osôb, aby preprava bola bezpečná,
b. všetky prepravované osoby boli dopravené do miesta určenia riadne a včas,
c. v prípade prepravy batožín nedošlo k jej poškodeniu alebo k strate.
V prípade, ak dôjde k porušeniu tohto ustanovenia, je objednávateľ oprávnený žiadať od dopravcu
úhradu vzniknutých škôd vo výške oprávnených nákladov na základe faktúry so splatnosťou 14 dní.
3.Dopravca môže použiť na plnenie predmetu tejto zmluvy tretiu osobu.
4.Dopravca sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy:
a. s autobusom s kapacitou 46 miest,
b. s autobusom, ktorý spĺňa všetky platné zákonné predpisy platné v Slovenskej republike v čase
plnenia predmetu tejto zmluvy,
c. so šoférmi, ktorí budú vždy spôsobilí plniť predmet tejto zmluvy.

čl. V
Osobitné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, platí do 30. 04. 2013 (koniec prepravy)
3. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo aj výpoveďou jednej zmluvnej
strany, pričom plynie výpovedná lehota 5 dní od dátumu zaslania výpovede druhej zmluvnej
strane, pričom sa akceptuje aj zaslanie výpovede e-mailom.
4. Počas plynutia výpovednej lehoty sú obe zmluvné strany povinné plniť si povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.
V Dlhom Klčove, dňa 23. 04. 2013

Andrej KULIK, starosta obce

Migaľ Miroslav

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

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

Objednávateľ

Dopravca

