
Zmluva číslo 3/2019-NR

o prevádzkovaní spojov na linke 403412, 407410 uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č.56 / 2012 Z.z.
o cestnej doprave

ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
zastúpený : Ing. Juraj Kusy, generálny riaditeľ, podľa plnej moci zo dňa 5.7.13 
registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra odd. Sa, vi.č. 10178/N 
bankové spojenie: VÚB Nitra,
IBAN: SK3802000000000026409162
IČO: 36545082
DIČ : 2020149307
IČ DPH : SK 2020149307
/ďalej ako dopravca/

a

Obec Žirany
So sídlom: Obecný úrad v Žiranoch č. 194, 951 74 Žirany
zastúpení: Ing. Jozef Zsebi - starosta obce
bank. spoj. : Primá banka Slovensko, a.s
IČO: 00308706
DIČ:2021102952
/ďalej ako objednávateľ/

Článok 1

Predmet Zmluvy a spôsob úhrady

1. Predmetom Zmluvy je príspevok obce Žirany, na spoje prímestskej autobusovej linky 
403412, spoje 10,41 a 407410, spoje 24,26

2. Na úhradu nákladov dopravných služieb prispieva obec Žirany v zmysle §-u 22 zákona NR SR 
č.56 / 2012 Z.z. o cestnej doprave, nakoľko dopravná obslužnosť prímestskej autobusovej 
dopravy nezohľadňuje ich požiadavky na obsluhu obce.

3. Výška príspevku je dojednaná mesačne 268,50 € + zákonom stanovené DPH. Objednávateľ 
bude príspevok uhrádzať na základe faktúry vystavenej dopravcom do 15. dňa bežného 
mesiaca. Služba je dodaná a jednotlivé splátky sú splatné dňom splatnosti uvedenom na 
vystavenej faktúre. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr môže dopravca uplatniť voči 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Článok 2

Platnosť Zmluvy a vypovedanie Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom 
podpisu a účinnosť v zmysle § 47a odsek 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka od 
1. marca 2019.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu a z ktorých 
ARRIVA NITRA a.s. obdrží jedno vyhotovenie, obec Žirany jedno vyhotovenie.

4. Zo začiatkom platnosti tejto zmluvy sa ukončuje platnosť zmluvy č.3/1998 uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami dňa 10.12.1998, a platnosť zmluvy Č.1/I-1/09-ZM uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami dňa 1.1.2009



5. Zmluvné strany obsahu Zmluvy porozumeli a vyhlasujú, že Zmluva nebola podpísaná v tiesni 
ani za nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa..../. V Žiranoch dňa 4,f  2 . 2č> 1 9

Za dopravcu:
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Ing. Juraj Kusy
člen predstavenstva/generálny riaditeľ

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Zsebi
starosta obce
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PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Obchodné meno : ARRIVA NITRA a.s.

registrácia : 
IČO:

Sídlo: Štúrova ul. č. 72, 949 44 Nitra
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vl. 6. 10178/N 
36 545 082

Konajúci prostredníctvom členov predstavenstva :

Meno a priezvisko : Mgr. Miroslav Koprna 
dátum narodenia : 31.1. 1969 
Funkcia: predseda predstavenstva
Trvalé bytom : Kysucký Lieskovec 420, 023 34

Meno a priezvisko : Ing. Juraj Kusy 
Dátum narodenia : 06.11.1963 
Funkcia: člen predstavenstva
Trvalé bytom : Viničky 27, 949 11 Nitra

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Kusy 
Dátum narodenia : 06.11.1963 
Funkcia: generálny riaditeľ
Trvalé bytom : Viničky 27, 949 11 Nitra

Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi toto plnomocenstvo na uzatváranie, ukončenie a podpisovanie 
relevantných zmlúv za spoločnosť, súvisiacich s bežnou obchodnou činnosťou spoločností vyplývajúcou 
z predmetu podnikania splnomocniteľa, a to: 

zmluvy o reklame, 
zmluvy o parkovaní autobusov, 
zmluvy o užívaní autobusových staníc, 
zmluvy o výpožičkách autobusov,
dodatky k uzatvoreným zmluvám o službách vo verejnom záujme, po ich predchádzajúcom 
schválení predstavenstvom spoločnosti,
prepravné zmluvy ( prepravy zamestnancov firiem, žiakov, zachádzky autobusov),

Toto plnomocenstvo nezahŕňa oprávnenie splnomocnenca scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ih, ani 
uzatvárať iné zmluvy ako sú vymenované v tomto plnomocenstve.

Toto plnomocenstvo platí na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa podpisu plnomocenstva.

V Nitre dňa 5. júla 2013

Mgr. Miroálav Koprna 
predseda predstavenstva
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generálny riaditeľ


