
DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzqvretópodťaust. § 269 ods..2 zókona č.513/l99l Zb. Obchodnéhozákonníkav platnomznení

medzi zmluvnymi stranami

1. MEsTo KY§UCKÉ NovÉ MEsTo
Námestie slobody 94127,024 0l Kysucké Nové Mesto
Zastúpený: Ing. Marian Mihalda, primátor

lČo: oo 3l4 099

DIČ: 2020553095

Bankové spojenie: VÚB, a,s., R. P. Kysucké Nové Mesto

IBAN: SK86 0200 0000 0000 1082 9322, BIC: SUBASKBX

(d'alej len,,Mesto")

2. Obec Radol'a
Vadičovská cesta č. 4,023 36 Radol'a

Zastipený: Ing. Anton Tkáěik, starosta

tčo: oo 623 8l4
DIČ: 2020559398

Bankové spojenie: VÚB, a.s, poboěka Žilina, exp. Kysucké Nové Mesto

IBAN: SK82 0200 0000 0000 1672 9322

Štatutárny orgárr: Ing. Anton Tkáěik

(ďalej len,,Obec")

Zmluvné strany uzatváraji v zmysle § 269 ods. 2 zákona ě, 5|3l199I Zb. Obchodný zákonník

v záujme zabezpeěenia prepravných potrieb osób a služieb v prospech verejnosti podl'a zákona ě.

5612012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o cestnej doprave")

a úpravy právnych a finaněných vďahov medzi zmluvnými stranami, ktoré pri tejto doprave

vznikajú, túto Dohodu o spolupráci (d'alej len ,,Dohoda"):

I.

1. Predmetom Dohody je závázok Obce Radol'a na zaplatenie príspevku Mestu Kysucké Nové Mesto

za poslc;rtovanie dopravných qýkonov vo verejnom záujme pri zabezpeéovaní mestskej autobusovej

dopravy naúzemí Mesta a Obce,

l.

II.

Mesto uzatvorilo za úěelom zabezpeéenia dopravnej obslužnosti na území mesta Kysucké Nové

Mesto a obce Radol'a, zmluvu o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej

doprave so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žílina, akciová spoloěnosť (d'alej len

,,Dopravca"). Dopravca ju zabezpeéí svojimi prepravnými výkonmi na linkách mestskej

autobusovej dopravy, pričom Mesto poskytne príspevok zavýkony vo verejnom záujme,
pri určovaní rrýšky sumy predpokladaného príspevku zmluvné strany vychádzajú z výŠky sumY

predpokladanej straty Dopravcu (čistého finaněného vpllvu v zmysle Nariadenia Európskeho

parlamentu aRady (ES) č. 137012007 z23, októbra 200'| o službách vo verejnom záujme

v železničnej a cestnej osobnej dopravy, ktorym sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191169 a

2.

hŇ



Y
1.

l.

(EHS) č.1107l70 pri dopravných výkonoch vo verejnom záujme naúzemi mesta za kalendárny rok

2023 pred|oženej Mestu listom zo dňa 30.09,2022 podl'a Zmluvy o rnýkone vo verejnom záujme

v mestskej autobusovej doprave na území mesta Kysucké Nové Mesto v znení jej Platných

dodatkov.
ilI.

Kalkulované ekonomicky oprávnené náklady (príspevok) na jeden ubehnut'ý kilometer, urČené

podl'a zmluvy uvedenej v čl. II tejto Dohody na objem prepravných výkonov vo verejnom záujme,

sú vo výške 1,832 EUR na ubehnut} kilometer, pri predpokladanom poěte Dopravcom ubehnuqých

12 658,20 kilometrov. Výška úhrady z predpokladanej straty ýkonov vo verejnom záujme pre rok

2023 je v sume l6.960,19 EUR.
Tv.

Na území Obce budú poskytované výkony vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave,

a to linka č. 504103 - MFID č. 3 spoj 1, 9, 11, 13.

Podl'a vyčíslenia Dopravcu, Obec sa podiel'a na celkoqých výkonoch vo verejnom záujme mestskej

autobusovej dopravy 18,70 Yo -tným podielom na celkových qýkonoch.
podl'a kvantifikácie náhrady príspevku predloženej Dopravcom na rok 2023,prispevok predstavuje

sumu 16.960,19 EUR pre poskytnuté výkony vpravidelnej autobusovej doprave, Pre Obec, teda

l8,70 Yo z objemu predstavuje finančný príspevok sumu 3.171,55 EUR/ročne.

v.

l. Obec sa zavázuje za obdobie od 01,0l .2023 do 31.12,2023 uhradiť Mestu v súvislosti splnením

tejto Dohody príspevok vo výške 3.171,55 EUR jednorazovo do 15.09.2023, ato bezhotovostným

prevodom na účet Mesta č. IBAN: SK86 0200 0000 0000 1082 9322, BIC: SUBASKBX, vedený

v peňažnom ústave: VÚB, a.s. RP Kysucké Nové Mesto, variabilný symbol: 001, ppzrré4ka:

orísoevok doorava - Obec Radol'a.

vI.

Mesto sa zav'ánuje použiť peňažné prostriedky prijaté od Obce podťa prechádzajúceho ěl. V tejto

Dohody len na úhradu príspevku za poskytovanie dopravených výkonov v súvislosti s plnením

predmetu tejto Dohody.
vIL

Mesto sa zav'azuje na požiadanie Obce konzultovať pripadne zmeny platných cestovných

poriadkov a platnej tariíy, poskytnúť Obci akékol'vek informácie potrebné na posúdenie

navrhovaných zmien a poskytnúť svoje odborné kapacity.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dopravca zistí apreukáže Mestu, že dohodnutá výška
preddavkoých platieb nepostaěuje na úhradu príspevku predpokladanej straty Dopravcu za

aktuálny rok, Obec uhradí 18,70 Yo zo zisteného rozpočtu, najneskór v lehote 2 mesiacov od

skončenia aktuálneho roku, v ktorom rozdiel 
"Yšky 

preddavkových platieb a skutočnej straty

vznikol.
vm.

1. Dohoda sa uzafrárana dobu určitú do 3|.12.2023 s možnosťou prediženia.

2. Dohoda sa skoněí uplynutím dohodnutej doby,

2.

J.

l.

l.



3. Túto Dohodu je možné ukončiť písomnou dohodu zmluvných strán.

4. Mesto alebo Obec móže vypovedať Dohodu ospolupráci, ato ajbez uvedenia dóvodu PÍsomnou

výpoved'ou doruěenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac azaéína PlYnúť od

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená qýpoved' druhej zmluvnej

strane,

5, pred uplynutím dohodnutej doby trvania táto Dohoda o spolupráci zanikne dňom ukoněenia

Zmluvy uzatvorenej s Dopravcom.

6. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli Ohroziť

plnenie Dohody, a to aj v jej častiach.

Ix.

1. Dohodu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma

zmluvnými stranami.

2. Ak nepredvídané skutoěnosti neumožnia dodržať niektoré ustanovenia Dohody, zmluvné stranY sa

dohodnú na opatreniach, ktoré zabezpeéia objektivizáciu vzájomných závázkov.

3. Zmluvné strany sa zavázujú, že prípadne spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

4. Dohoda je lyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrŽÍ Po dve

vyhotovenia.
5. Akékol'vek ceny uvedené v tejto Dohode predstavujú sumu bez DPH.

6. Dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a ÚČinnost' dňom

nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

7. úhradu dopravných qýkonov v zmysle tejto Dohody schválilo MsZ Mesta Kysucké Nové Mesto

Uznesením ě.2|712022 zo dňa 15.12.2022,

8, Zmluvné strany prehlasujú, že títo Dohodu uzaVárajú slobodne, váŽne, urěito, zrozumitelhe, nie

v tiesní, v omyle, ali zanápadne nev,ýhodných podmienok. Ich zmluvná vol'nosť v ěase jej PodPisu

nie je ničím obmedzená. Obsahu Zmluvy porozumeli ana znak súhlasu sňou avóle bYť ňou

viazané ju podpisujú,

V Kysuckom Novom Meste dňa
0 8 -Íl3- 2023

Za Mesto Kysucké Nové Mesto: ZaObec Radol'a:
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[ng. Anton Tkáčik, starosta
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