Zmluva o preprave osôb
(§ 760 a nasl. Obč. Z. )
Zmluvné strany:
Dopravca:
LONGY s.r.o.
zastúpená konateľom spoločnosti Bc. Vojtech Longai
I. Madácha 1141/1
IČO: 47104635
DIČ: 2023757912
(ďalej len dopravca)
a
Objednávateľ:
Obec Plášťovce
zastúpená starostkou obce Ing. Anikó Szkladányi Helység
IČO : 00307360
DIČ: 2021020694
(ďalej len objednávateľ)
uzatvárajú podľa § 765 Občianskeho zákonníka túto zmluvu:
Č I.
Predmet tejto zmluvy tvorí odplatné vykonanie prepravy detí a žiakov
dopravcom do určeného miesta (základné školy v obci Plášťovce) v stanovenom
časovom období.
Čl. II.
Dopravca sa touto zmluvou zaväzuje, že od 15. 12. 2017 v dňoch školského
vyučovania prepraví detí a žiakov z okolitých obcí do Plášťoviec a späť na trase:
1. Plášťovce – Medovarce – Rykynčice – Plášťovce
2. Plášťovce – Ipeľské Úľany – Plášťovce
3. Plášťovce – Tupá – Slatina - Plášťovce
Čl. III.
1. Dopravca je povinný sa dostaviť na začiatok prepravy s odchodom o 6.15 hod.
podľa čl. II. bod 1). a prepraviť detí a žiakov na adresu určenia do 7.45 hod.
podľa čl. II. bod 3.
2. Cestu späť podľa čl. II. dopravca zrealizuje s odchodom o 14.20 hod. a ukončí
prepravu detí a žiakov o 15.50 hod.
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Čl. IV.
Dohodnutá cena cestovného predstavuje sumu 40 Eur (slovom: štyridsať EUR)
za trasu:
1
x
Plášťovce – Medovarce – Rykynčice – Plášťovce
1
x
Plášťovce – Ipeľské Úľany – Plášťovce
1
x
Plášťovce – Tupá – Slatina - Plášťovce
v sebe zahŕňa odplatu za prepravu, naloženie a vyloženie batožiny.
Objednávateľ je povinný dohodnutú cenu zaplatiť do 14 dní odo dňa obdržania
faktúry vystavenej dopravcom. Fakturačné obdobie je týždenné.
Čl. V.
Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v
dohodnutej dobe. Dopravca je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a
pohodlie prepravovaných. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví,
zodpovedá za ňu Dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou dopravných prostriedkov, podľa ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Za batožinu sa považujú školské potreby v taške detí a žiakov, ktoré prepravuje
dopravca pod jeho dohľadom.
Čl. VI.
Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ich vôľa prejavená v tejto
zmluve bola slobodná, vážna a bez omylu.
Túto Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán
formou písomných dodatkov.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez uvedenia
dôvodu, s výpovednou lehotou 2 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných
strán si ponechá po jednom výtlačku
V Plášťovciach, dňa 14. 12. 2017

Ing. Anikó Szkladányi Helység
starostka obce Plášťovce
objednávateľ

Bc. Vojtech Longai
konateľ LONGY s.r.o.
dopravca

