ZMLUVA č.
o príspevku na ubytovanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51 a nasl. zákona
č. 40/1996 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Obec Hubošovce a SAD Prešov, a.s. (ďalej len „zmluvné strany“) v záujme zabezpečenia
prepravných potrieb osôb a služieb v prospech verejnosti a úpravy právnych a finančných
vzťahov medzi zmluvnými stranami, uzatvárajú túto zmluvu ako príspevok na ubytovanie pre
vodičov:

Objednávateľ
Zastúpený
IČO
Bankové spojenie
č. účtu

Obec Hubošovce
Katarínou Škvarlovou
327107
Prima banka Slovensko, a.s.
0599061001/5600

:
:
:
:
:

Dopravca

:

Štatutárny zástupca :
IČO

:

IČDPH
Bankové spojenie

:
:

SAD Prešov, a.s.
Košická 2, P. O. Box 190, 080 69 Prešov
PhDr. Jozef Kičura - predseda predstavenstva
JUDr. Danica Rusnák Borisová – podpredseda predstavenstva
36477125
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sa, vl.
č. 10234/P
SK2020009167
VÚB Prešov
č. účtu: 51909572/0200

ČI. I
Predmet zmluvy
1.
Príspevok na ubytovanie pre vodičov SAD Prešov, a.s. v ubytovni v budove so súpisným
číslom 317 v obci Jakubovany.
Čl. II.
Cena a spôsob platenia
1.
Zmluvné strany sa dohodli na výške príspevku v hodnote 7,84,- EUR za mesiac bez DPH.
2. Platba bude realizovaná štvrťročne. Výšku uvedenej sumy je objednávateľ povinný platiť za
príslušný mesiac k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca v príslušnom štvrťroku na základe
vystavenej faktúry dopravcom. Splatnosť faktúry je l4 dní. DPH bude účtovaná v zákonom
stanovenej výške.

Čl. III.
Podmienky plnenia zmluvy
1. Dopravca sa zaväzuje:
- každú uvažovanú zmenu týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy vopred prejednať s objednávateľom,
dopravca si pritom vyhradzuje právo vykonania zmeny v preprave ak tieto budú vyvolané

verejným záujmom,
- ohlásiť každú zmenu týkajúcu sa výšky sumy za ubytovanie, podmienok ubytovania, alebo miesta
ubytovania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- neodkladne hlásiť dopravcovi každú zmenu podmienok ubytovania.
Čl. IV.
Platnosť zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od 01.01.2013 do 31.12.2013 s výpovednou lehotou
1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
2. Od zmluvy je možné odstúpiť ihneď, ak objednávateľ neuhradí stanovenú čiastku v
dohodnutom termíne (Čl. II. odst. 2).
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu výšky príspevku po dohode s objednávateľom.
2. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých 1x obdrží objednávateľ a 2x
dopravca.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

V Prešove dňa 31.12.2012

Objednávateľ:

Dopravca:

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

.................................................................................
PhDr. Jozef Kičura, predseda predstavenstva

..................................................................................
JUDr. Danica Rusnák Borisová, podpredseda predstavenstva

