
Zmluva o zabezpečení bezplutnej prepravy doprovodu žiukov
č. Dpl/2020

čldnok I.
Zmluvné strany

obec: varhaňovce
Sídlo : Varhaňovce 56,082 05 Šarišské Bohdanovce
Zastúpená: Mgr. IJubica Pankievičová - starostka obce
Bankové spojenie: VÚB banka
číslo účtu: 2062757210200

IBAN: SK9202000000000020627572
BIC: SUBASKBX
DIč: 20212 967 17

Prepravca: SAD Prešov, a.s.

Sídlo: Košická 2, 080 69 Prešov
Zastúpená: PhDr. Jozef Kičura - predseda predstavenstva

Ing. Ol'ga Ištvanová - podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov
číslo účtu: 5190957210200

IBAN: SK 12 0200 0000 0000 5 190 9572

BIC: SUBASKBX
rČO: 36 477 125, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10234lP
tč optt: SK2020009167

čldnok II.

2.1,. predmetom zmluvy j" ,:;:KÍI'"ť"ror^rnej prepravy doprovod u žiakov z
obce Varhaňovce do ZŠ v Šarišských Bohdanovciach a spáť prepravcom počas dní
školského vyučovania v rámci platného cestovného poriadku.



článok III.
Prdva a povinnosti zmluvttjlch strdn

3.1. Prepravcajepovinný:
- odovzdat'starostovi obce nevyplnené preul<azy na bezplatnúr prepravu pre osobu

vykonávajťrcu doprovod žiakov z obce Varhaňovce do Zl],l Šarišských Bohdanovciach a spát'
. po nastúpení do autobusu vydat' doprol,tldu, ktorý sa preukáže preukazom na
bezplatnú prepravu z obce Varhaňovce do ]Z,li v Šarišských Bohdarrovciach alebo
spát', nulový evidenčný lístok

. dodržiavat' a plnit' všetky povinnosti, ktcré mu ako dopravcovi vyplývajú zo
zákona č. 5612012 Z. z, o cestnej doprave v zrlení neskorších predpisov a Prepravného
poriadku.

Obec je povinná :

- zabezpečit'doprovod žiakov v počte 4 osč,ll

- vyplnit' preukazy dodané prepravcom v rozse hu umožňujúcom identifikáciu osoby
vykonávajúcej doprovod

- odovzdat' preukazy na bezplatnú prepl:lavu osobám vykonávajúcim doprovod
žiakov z obce Varhaňovce do ZŠ v Šarišských Bo ldanovciach a spát'

článok IV..

ukončenie zmluly

4.1 Zmluvu je možné ukončit' dohodou oboch zrnlurt lých strán, ktorá rnusí mat' písomnú
íbrrnu, a to ku dňr,r uvedenému v tejto dohode.

4.2 Ktorákol'vek zo zm|uvných strán je oprávnená ullončit' Zmluvu výpoved'ou. Výpovedná
lehota je l mesiac.



čltínok u
záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávatel'a auzatvára sa na

dobu určitú od 02.09.2020 do 30.06.2021.
5.2, Meniť alebo dopíňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán.

5.3. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami

Oběianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.

5.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoqých každá strana obdrží jeden exemplár.

5.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

vo varhaňovciach dňa V Prešove dňa l 1 ],Ct^)

Za preprav"'' 
,/^

...,,r.'/............

PhDr. Jozefz$Á,"ru
predseda prédstaven stva

ít
Ing. Ol'ga lštvanová
podpredseda predstavenstva
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