
Obchodná zmluva
c. 284C 107-11-13

uzatvorená podl'a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a zákona C. 56/2012 Z z.

o cestnej doprave

Cl. I

Zmluvné strany

1. ARRIVA NITRA a.s.
so sídlom: Štúrova 72, 949 44 Nitra
zapísaná v OR vedenom: Okresným súdom v Nitre, oddiel: Sa, vl. c.: 10178/N
Štatutárny orgán:
Podl'a plnej moci: Ing. Juraj Kusy - clen predstavenstva

ICO: 36545082
DIC: 2020149307
IC DPH: SK 2020149307

bankové spojenie: VÚB Nitra, c. ú.: 26409162/0200

(dalej ako dopravca)

2. Mesto Zlaté Moravce

so sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta
ICO: 00308676
DIC:2021058787

Bankové spojenie: VÚB Nitra, C. ú: 33422162/0200
Prima banka Zlaté Moravce, C. ú.: 2260010001/5600

(dalej ako prepravca)

Cl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie príspevku prepravcom na linku C. 407407 Zlaté
Moravce - Volkovce - Tlmace z dôvodu požiadavky prepravcu na zachádzanie spojov C. 11 a 21 na
zastávku Zlaté Moravce, Prílepy, park ako náhradu za zrušené spoje MHD C. 5 a 7 na linke 407104
Autobusová stanica - Prílepy.

2. Dopravca sa zaväzuje zabezpecovat prevádzku prímestských autobusových spojov do zastávky
Zlaté Moravce, Prílepy, park nasledovne:
spoj C. 11 s odchodom z AS Zlaté Moravce o 13:40 hod., pocas dní školského vyucovania s obsluhou
autobusových zastávok Zlaté Moravce, Prílepy, C. 76 a Zlaté Moravce, Prílepy, park s držkou
zachádzky 820 m,
spoj C. 21 s odchodom z AS Zlaté Moravce o 14:22 hod., pocas dní školského vyucovania s obsluhou
autobusových zastávok Zlaté Moravce, Prílepy, C. 76 a Zlaté Moravce, Prílepy, park s držkou
zachádzky 820 m.

Cl. III
Povinnosti zmluvných strán

Dopravca sa zaväzuje vykonávat dopravné služby vyhovujúce základným podmienkam
pravidelnosti, kapacity, kvality a bezpecnosti pri prevádzkovaní predmetnej dopravy podl'a
schváleného cestovného poriadku.



Prepravca sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatit dopravcovi dohodnutú
cenu. V prípade potreby zmeny podmienok prepravy, prepravca predloží dopravcovi požiadavku
v dostatocnom casovom predstihu, najneskôr 2 týždne pred realizáciou tejto zmeny.

Pocas trvania zmluvného vztahu, v prípade zvýšenia nákladových vstupov ako aj s ohl'adom na
mieru inflácie, bude cena (príspevok) každorocne prehodnocovaná a po vzájomnej dohode
upravovaná.

Cl. IV

Cena a platobné podmienky

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona C. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške
40,84 € +DPH za každý mesiac školského vyucovania v roku, spolu za rok 408,40 € + DPH.
Fakturácia bude vykonávaná mesacne, a to do 5. dna nasledujúceho mesiaca. Prepravca je povinný
uhrádzat faktúry v 14-dnovej lehote splatnosti.

V prípade omeškania s úhradou faktúr zaplatí prepravca úrok z omeškania, vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy, za každý den omeškania.

Cl. V
Doba platnosti

Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú s úcinnostou od 1. 1.2014.

Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu zmluvnými stranami.
Platnost zmluvy koncí:

al dohodou zmluvných strán,
bl výpovedou, pricom výpovedná lehota je 1 mesiac a zacína plynút od prvého dna

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola dorucená,
cl odstúpením od zmluvy, písomnou formou, ak jedna zmluvná strana podstatným

spôsobom poruší povinnosti uvedené v tejto zmluve.

Cl. VI
Záverecné ustanovenia

Túto zmluvu je možné menit len písomnými dodatkami, ktoré budú podpísané obidvomi stranami
tejto zmluvy.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnost originálu a každá zo
zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení.

Na všetky podmienky tejto zmluvy, v zmluve bližšie neupravené, sa vztahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona NR SR c.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov.

VNitredna 7.11.2013

Ing. JU~

clen predsta~vels'v.a/generálnY riaditel'

ARRIV , . s. Nitra

@ RRIVAARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
ICO: 36545082
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Phone: +421 376599224 'Í'Fax: +421 377720244 \J)

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Zlaté Moravce


