
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 195/2021 
 

DODATOK č. 21  
 

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:  Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“ alebo „objednávateľ“) 
so sídlom:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda samosprávneho kraja 
IČO:    37870475 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000519226 
IBAN:   SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
 
a 
 
Dopravca:   Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 
so sídlom:  Jiřího Wolkera 466, 058 49 Poprad 
štatutárny orgán:  Mgr. Marianou Krajčovou Gočovou, predsedníčkou predstavenstva 

Vierou Gotthardtovou, podpredsedníčkou predstavenstva 
IČO:    36479560 
IČ DPH:   SK2020020178 
Bankové spojenie: VÚB Poprad 
Číslo účtu:  SK71 0200 0000 0000 2780 5562 
 
 
uzatvárajú v súlade so Záverečnými ustanoveniami bod 1 Zmluvy o službách vo verejnom 
záujme na roky 2009 – 2018 uzatvorenej dňa 26.03.2009 v úplnom znení zo dňa 26.09.2013 
evidovanej pod č. 140/2009/OOD v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) dodatok 
č. 21. 

 
 

Článok I. 
Účel a dôvod uzavretia dodatku 

 
Účelom uzavretia tohto dodatku je zmena rozsahu objemu dojednaných dopravných služieb z 
dôvodu zmeny cestovných poriadkov na linkách: 

• región Poprad: 706403, 706409, 706410, 706412, 706413, 706414, 706415, 706416, 
706417, 706422, 706430, 

• región Kežmarok: 703416 
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Článok II. 
Predmet dodatku 

 
1. Z dôvodu zmien cestovného poriadku na linkách v čl. I dotknutého účelom tohto 

dodatku dochádza k navýšeniu objednanej služby podľa čl. III. bod 1a) predposledná 
veta o 13 800 km v období od 16.10.2021 do 11.12.2021. 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ 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 prvým dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
 
 
 
 
V Prešove dňa: 8.11.2021   

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

 
 

 
 
 
 

V Poprade dňa: 8.11.2021 

   v.r. 
  ............................................... 
 Mgr. Marianna Krajčová Gočová 
        predsedníčka predstavenstva 

  v.r. 
.............................................. 
        Vierou Gotthardtová 
podpredsedníčka predstavenstva 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňa: 8.11.2021  
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 12.11.2021  
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 11.11.2021 
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