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DOHODA O SPOLUPRÁCI 
 

 
Táto Zmluva je uzatvorená podľa § 51  zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi  

účastníkmi 
na jednej strane:   
Názov  : obec Marianka 

Sídlom : Školská 32, 900 33 Marianka 

IČO  : 00 304 930 

DIČ  : 2020643680 

Oprávnený konať : Ing. Dušan Statelov, starosta 

(ďalej len „Účastník1“) 
 
a na druhej strane: 
Meno a priezvisko : Oľga Butašová 

Trvale bytom :  

Dátum narodenia :  

(ďalej len „Účastník2“) 
(Účastník1 a Účastník2 spolu ďalej aj len „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako len „Zmluvná 
strana“) 
(táto Dohoda o spolupráci ďalej len ako „Dohoda“)  
 
Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne 
úkony a dobrovoľne, bez nátlaku, uzatvárajú túto dohodu tohto obsahu a za nasledovných 
podmienok: 
 
 

I. PREDMET DOHODY 
Účastník1 je subjektom územnej samosprávy a za v tejto Dohode uvedených podmienok 
prispieva na prevádzku Taxi služby, ako sociálneho opatrenia pre občanov obce Marianka. 
Účastník2 je občan obce Marianka, ktorý za v tejto Dohode uvedených podmienok má záujem 
čerpať príspevok na Taxi službu, ako sociálne opatrenie uľahčujúce Účastníkovi2 jeho 
prepravu. 
 
 

II. PRÁVA A POVINNOSTI 
Zmluvné strany dohodli na nasledovných právach a povinnostiach, ktoré budú vzájomne plniť: 
2.1.1. Účastník1 preplatí Účastníkovi2 80% nákladov na každú jednotlivú cestu vykonanú na 

základe tejto Dohody, 
2.1.2. Účastník2 má nárok na preplatenie maximálnej sumy 5 EUR mesačne, pri dodržaní 

podmienky uvedenej v bode 2.1.1 tohto článku Dohody, 
2.1.3. Účastník2 je povinný sa vodičovi taxi služby preukázať vydanou identifikačnou kartou, 

inak mu nárok na poskytnutie plnenia od Účastníka1 nevzniká, 
2.1.4. Účastník2, ktorý je držiteľom oprávnenia ZŤP môže všetky jemu touto Dohodou 

priznané zľavy aplikovať na ním vybranú jednu fyzickú osobu, a to za splnenia všetkých 
limitov a povinností, ako sa vzťahujú aj na samotného Účastníka2, 

2.1.5. Účastník2 má právo na využívanie služieb Taxi služby od svojho bydliska do miesta 
určenia a späť, 

2.1.6. Účastník2 je povinný zakúpiť si vopred ním potrebný alebo odhadovaný kredit, ktorým 
bude potrebovať na svoje jazdy, 

2.1.7. Všetky zľavy a výhody, ktoré bude Účastník2 čerpať na základe tejto Dohody môže 
využívať iba u tých Taxi služieb, ktoré určil a vybral Účastník1, ktorý je povinný ich 
oznámiť vopred Účastníkovi2. 
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III. UKONČENIE DOHODY 
Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo Zmluvných strán je oprávnená túto Dohodu 
jednostranne ukončiť, a to formou odstúpenia od nej, ktoré musí byť písomné a doručené 
druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú momentom, kedy druhá zmluvná strana 
obdrží písomný úkon odstúpenia od tejto Dohody. Účastník1 sa môže kedykoľvek rozhodnúť, 
že plnenia pre Účastníka2 na základe tejto Dohody prestane poskytovať, pričom o tomto úkone 
ho musí informovať. Na získanie plnenia na základe tejto Dohody Účastníkom2 nie je právny 
nárok.  
  

IV. KONTAKTNÉ ADRESY, ODOVZDÁVANIE INFORMÁCIÍ A DORUČOVANIE 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetka vzájomná komunikácia bude prebiehať:  

4.1.1. Ústne:  
a. pričom za Účastníka1 je pre komunikáciu oprávnený Účastník1 alebo Peter 

Čambor, 
b. pričom za Účastníka2 je pre komunikáciu oprávnený Účastník2 

4.1.2. písomne na adresu uvedenú v hlavičke Dohody; 
4.1.3. emailom na adresu: 

a. pre Účastníka1:  
b. pre Účastníka2: peter.cambor@marianka.sk 

4.1.4. Telefonicky na číslo:  
a. Za Účastníka1:  +421 902 307 444. 
b. Za Účastníka2:  +421 2 6593 5224 . 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti sa považujú za doručené Zmluvnej strane 
v prípade emailu momentom doručenia emailu do schránky adresáta a v prípade doručovania 
prepravcom poštových zásielok momentom doručenia zásielky adresátovi alebo odmietnutím 
prevziať zásielku adresátom alebo tretím dňom odo dňa uloženia zásielky u doručovateľa alebo 
vrátením zásielky ako nedoručiteľnej podľa toho, ktorý moment z vyššie uvedených nastane 
ako prvý. 
 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
5.1. Všetky doplnky a zmeny tejto Dohody možno vykonať len formou písomných, riadne 

očíslovaných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami. 
5.2. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Dohodou a všetky 

z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a podľa ďalších 
platných právnych predpisov. 

5.3. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých Účastník1 obdrží jeden exemplár a 
Účastník2 obdrží jeden exemplár.  

5.4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou Zmluvnou stranou.  
5.5. V prípade, ak akýkoľvek termín, ustanovenie, dojednanie či podmienka uvedená v tejto 

Dohode bude akýmkoľvek príslušným orgánom vyhlásená za neplatnú, nulitnú alebo 
nevymáhateľnú, ostatné ustanovenia tejto Dohody zostávajú naďalej platné a účinné, a zároveň 
sa Zmluvné strany zaväzujú takéto neplatné, nulitné alebo nevymáhateľné ustanovenie, termín, 
dojednanie či podmienku nahradiť takou, ktorá bude platná, účinná a vymáhateľná, a zároveň 
bude čo najviac zodpovedať pôvodne zamýšľanej dohode Zmluvných strán.  

5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, predstavuje ich 
skutočnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, jej obsah je vyjadrený dostatočne určito a 
zrozumiteľne, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
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Účastník1       Účastník2 
V Marianke dňa 06.11.2019                  V Marianke dňa 06.11.2019 
 
 
 
 
 
______________________________   _______________________________ 
Ing. Dušan Statelov     Oľga Butašová 
starosta obce  
 


