
Zmluva
o bezplatnej preprave príslušníkov mestskej polície

v mestskej hromadnej doprave na území
Mesta Prievidza

Zmluvné strany

Meno:
Sídlo:
Zastúpené :
ICO:
DIC:
Bankové spojenie :
Císlo úctu:
Kontakt :

Mesto Prievidza
Mestský úrad , Námestie slobody c. 14, Prievidza
JUDr. Katarínou Macháckovou, primátorkou mesta
318442
202 11628 14

VÚB, a.s. pobocka Prievidza
16626-382/0200
tel.: +421 46 51 79 110 - 111
fax.: +421 5423474

( d'alej len "Mesto" )

a

Obchodné meno
Sídlo :
Zastúpená :

SAD Prievidza, a.s.
Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
Ing. Jaroslavom Štrbom, predsedom predstavenstva
Ing. Michalom Dankom, clenom predstavenstva
36 324 043
Obchodný register Okresného súdu Trencín,
odd. : Sa, vložka c.: 10294/R
2020078940
SK2020078940
Dexia banka
9023552001/5600
tel.: +421 4654061 91, fax: +421 465426840,

ICO:
Registrácia :

DIC:
IC DPH :
Bankové spojenie :
Císlo úctu:
Kontakt :

( d'alej len "Dopravca")

f.
Predmet zmluvy

SAD Prievidza, a.s. poskytne bezplatné cestovanie v autobusoch MHD zamestnancom
Mestskej polície Prievidza. Pri cestovaní sa zamestnanci mestskej polície preukážu
uniformou alebo služobným preukazom.

,



l

Zamestnanci Mestskej polície v Prievidzi poskytnú pomoc SAD Prievidza, a.s. pri
zabezpecovaní prevádzky MHD v Prievidzi tým, že :

aj budú vykonávat' raz za dva týždne námatkové kontroly parkovania autobusov na území
mesta Prievidza,

bl o výsledku kontrol budú zasielat' SAD Prievidza, a.s. písomné hlásenia,
ci budú v prípade potreby overovat' totožnost' osob v autobusoch MHD podl'a

príslušných zákonov (pri spáchaní priestupku zo strany cestujúcich ).

II.
Platnost'zmluvy

Táto dohoda sa uzatvára na dobu urcitú, do 31.12.2011.

Zmluvný vzt'ah je možné ukoncit' dohodou úcastníkov alebo výpovedou
z ktorejkol'vek strany. Výpovedná doba je 1 mesacná a zacína plynút' prvého dna mesiaca
nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede.

III.
Záverecné ustanovenia

Pokial' v tejto dohode nie sú bližšie ustanovenia, platia primerane ustanovenia
Obchodného zákonníka.

Zmeny a doplnky tejto dohody sa možu uskutocnit' len písomnou formou a so
súhlasom úcastníkov dohody.

Dohoda sa vyhotovuje v 4 exemplároch, každý úcastník dostane 2 exempláre.
Dohoda nadobúda úcinnost' v den nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej

stránke www.prievidza.sk.

V Prievidzi, dna -4 FEB. 2011

t.f~.,................
Ing. J,aroslavStrba

predsedapredstavenstva,a.s.
..)

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

Ing. Michal Danko
clen predstavenstva, a.s.

prIevIdza cJ. s.
Ciglianskacesta1,97136Pnevidzas
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