
Zmluva o preprave osôb

(§ 760 a nasl. OZ)

Zmluvné strany:

Dopravca:   Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o.
                          ČSA 1852/6 
                          026 01 Dolný Kubín             
                          IČO: 48 316 130, 
                          DIČ: SK2120127669
                          Zastúpená: Mgr. Mariana Beňušová - konateľ 

  (ďalej len dopravca)
a

Objednávateľ: VPV – ARWA, n. o.
                           Nemocničná 1948/47-32
                           026 01 Dolný Kubín
                           IČO: 42168791
                           DIČ: 2022926323
                           Banka: ČSOB, pob. Dolný Kubín
                           IBAN : SK22 7500 0000 0040 0932 6355
                           Zastúpená: Ing. Lucia Badáňová, PhD

   (ďalej len objednávateľ)

uzatvárajú podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu:

I.

Predmet tejto zmluvy tvorí odplatné vykonanie prepravy osôb dopravcom na exkurzie do 
určeného miesta v stanovenom časovom období.

II.

Dopravca sa touto zmluvou zaväzuje, že odo dňa 01.04.2019 prepraví osoby na exkurzie na 
základe dohody resp. objednávky z miesta určenia do miesta určenia prepravy.

III.

Dopravca je povinný sa dostaviť v dohodnutom termíne na miesto určenia prepravy osôb a 
prepraviť uvedené osoby na miesto určenia v dohodnutom termíne.

IV.



Dohodnutá cena prepravného autobusom predstavuje sumu za dopravu na exkurzie s počtom 
najazdených kilometrov – 150 km, jednotková cena 2,00 EUR/km s DPH, spolu s DPH: 300,00 
EUR (slovom: tristo eur).

Cena za prepravu je dohodnutá individuálne na základe určenia trasy na Slovensku, resp. mimo 
Slovenskej republiky. Objednávateľ je povinný dohodnutú cenu zaplatiť na základe faktúry v 
termíne splatnosti.

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 osôb. 
Ak má prepravovaná osoba batožinu, prepravuje ju dopravca spoločne s ním a pod jeho 
dohľadom.

VI.

Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve bola 
slobodná, vážna a bez omylu. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom každá 
zo zmluvných strán si ponechá jeden exemplár.

V Dolnom Kubíne, dňa 01.04.2019 

VPV – ARWA, n. o

Mariana Beňušová AUTOŠKOLA          
                    BEŇUŠ, s.r.o.




