Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 223/2019

DODATOK č. 18
k Zmluve o službách vo verejnom záujme
na roky 2009-2018 uzavretej dňa 26.03.2009 v úplnom platnom znení zo dňa 26.09.2013

evidovanej pod č. 140/2009/OOD
v znení neskorších dodatkov

Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“ alebo „objednávateľ“)
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom samosprávneho kraja
37870475
Štátna pokladnica
7000519226
SK46 8180 0000 0070 0051 9226

a

Dopravca:
so sídlom:
zastúpená:

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Wolkerova 466, 058 49 Poprad
Mgr. Marianou Krajčovou Gočovou, predsedníčkou predstavenstva

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

36 479 560
SK2020020178
VÚB Poprad
SK71 0200 0000 0000 2780 5562

Vierou Gotthardtovou, podpredsedníčkou predstavenstva

uzatvárajú v súlade s čl. VIII. bod 1 dodatok č. 18 k zmluve o službách vo vnútroštátnej
autobusovej doprave na roky 2009 – 2018 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Účel a dôvod uzavretia dodatku
Účelom uzavretia tohto dodatku je úprava a zmena Článku III. Dojednané prepravné výkony,
uvedené v zmluve a Článku VII. Dojednané podmienky, uvedené v zmluve.

Článok II.
Dojednané podmienky
1. V článku III. bod 1a) predposledná veta znie takto:
Ak nie je dohodnuté inak, na rok 2020 a nasledujúce roky objednáva PSK službu
v rozsahu 7 358 000 km.
2. V článku VII. sa v bode 6 písm. a) dopĺňa nový text:
„Dohodnutá výška pevnej časti EON od 01. 01. 2020 a ďalšie roky, až do doby prijatia
zmeny, je 1,040 €/km, - viď príloha č. 3/2019 – Tabuľka „C“.

3. Dopĺňa sa:
Príloha č. 3/2019 – Tabuľka „C“ – Kalkulácia dohodnutého EON na 1 km od 01. 01.
2020 a ďalšie roky, až do doby prijatia zmeny – pevná časť.
4. V článku VII. sa v bode 7 text:
0,400 €/km nahrádza textom: 0,440 €/km.
5. Zvýšenie EON v časti mzdy predstavuje finančný dopad v roku 2020 na rozpočet
PSK čiastku 294 320,- €.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých PSK obdrží tri vyhotovenia
a dopravca dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
3. Zmluvou neupravené právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona NR
SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
obchodného zákonníka.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne 01.01.2020, nie však skôr ako prvým dňom po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.

Za objednávateľa:
V Prešove dňa: 19.12.2019

Za dopravcu:
V Prešove dňa: 19.12.2019

v. r.
.....................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v. r.
............................................................
Mgr. Marianna Krajčová Gočová
predseda predstavenstva
v. r.
.....................................................
Viera Gotthardtová
podpredseda predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 20.12.2019
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020
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Príloha č. 3/2019
TABUĽKA „C“

Kalkulácia dohodnutého ekonomicky
oprávneného nákladu na 1 km od 01.01.2020 a ďalšie roky,
až do doby prijatia zmeny – PEVNÁ ČASŤ

Nákladové položky

€/km

1.

Pohonné hmoty

2.

Oleje, mazivá

0,005

3.

Pneumatiky

0,020

4.

Materiál na opravy + opravy

0,159

5.

Odpisy

0,203

6.

Priame mzdy + odvody z miezd
Iné náklady
+ Mýto
+ Školné

0,440

7.

0,213
Prevádzková réžia
Správna réžia
Ekonomicky oprávnený náklad

1,040

Primeraný zisk – 3 %

0,031

Ekonomická cena

1,071

Podľa čl. VII. bod 6 písmeno a), pevná časť EON na rok 2020 a ďalšie roky až do prijatia
zmeny je vo výške 1,040 €/km.
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