
 
 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 234/2021 
      

DODATOK č. 16 
 

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. 141/2009/OOD 

v znení neskorších dodatkov 
 
 
 
 

objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“ lebo „objednávateľ“) 
so sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
zastúpený: PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom samosprávneho kraja 
IČO: 37870475 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000519226 
IBAN:  SK46 8180 0000 0070 0051 9226  
 
a 
 
dopravca:  BUS KARPATY spol. s r. o.  
so sídlom:  Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa 
štatutárny orgán: Alena Kičurová, konateľ 
IČO:   31 693 113 
IC DPH:  SK20205225738 
bankové spojenie: VÚB, a.s. Stará Ľubovňa 
IBAN:   SK69 0200 0000 3500 0940 5602 
 
 
uzatvárajú v súlade so Záverečnými ustanoveniami zmluvy bod 1  d o d a t o k  č. 16  k zmluve 
o službách vo verejnom záujme  na roky 2009 – 2018 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej 
len „zmluva“). 
 
 

Článok I. 
Účel dodatku 

 
Spoločnosť BUS KARPATY, spol. s r. o. sa v súlade so znením  Dodatku č. 11 ku Zmluve 
o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018 uzatvorenej dňa 26.03.2009 v úplnom 
platnom znení zo dňa 26.09.2013 zaviazala obnoviť vozový park kúpou autobusov v roku 2019 
v počte 2 ks, v roku 2020 v počte 3 ks, v roku 2021 v počte 3 ks, v roku 2022 v počte 3 ks 
a v roku 2023 v počte 3 ks. Z dôvodu súčasného nepriaznivého vývoja ekonomiky v súvislosti 
so šírením ochorenia COVID-19, ako aj z dôvodu podpory ekologických vozidiel cestnej 
dopravy, ktorá môže ovplyvniť rozhodnutia dopravcu o možnostiach budúcich nákupov 
vozidiel tak, aby spĺňali zákonné podmienky, dopravca navrhuje upraviť podmienky obnovy 
vozidlového parku, ktoré sú uvedené v čl. V bod 9. zmluvy tak, ako je to uvedené v článku II. 
tohto dodatku. Dopravca sa naďalej zaväzuje spĺňať záväzky plnenia zmluvy týkajúce sa 



 

 
 

 

maximálneho veku vozidiel slúžiacich pre výkon verejného záujme poskytovaním služby 
prímestskej autobusovej dopravy.   

 
 

Článok II. 
Dojednané podmienky dodatku  

 
V článku V. zmluvy sa celý text v bode 9. nahrádza nasledujúcim znením: 
Spoločnosť BUS KARPATY, spol. s r. o. zabezpečí v roku 2019 obnovu vozového parku 
v počte 2 ks autobusov, v roku 2020 v počte 3 ks autobusov, v roku 2021 v počte 3 ks, v roku 
2022 v počte 1 ks a v roku 2023 v počte 1 ks.  Všetky nakupované vozidlá budú vybavené 
klimatizáciou. Pri obstaraní vozidiel bude spoločnosť postupovať v súlade so Zmluvou o 
službách vo verejnom záujme s primeraným použitím čl. V. bod 5. Ustanovenie tohto článku 
nahrádza prílohu č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme, ktorá sa ruší. Príloha č. 3  až 
príloha č.7 sa označujú ako Príloha č. 2 až Príloha č.6. 
 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) 
vyhotovenia a dopravca dve (2) vyhotovenia. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti. 
3. Dodatkom neupravené právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

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 
prvým dňom po dni jeho zverejnenia na  webovom sídle objednávateľa. 

 
 
 
Za objednávateľa: 
 
 
 
V Prešove dňa: 13.12.2021 
 
 
 
 
______________v.r.______________ 
    PaedDr. Milan Majerský, PhD.         
               predseda PSK 

Za dopravcu:  

V Prešove dňa: 13.12.2021 
 

 
 
 
_____________v.r.____________ 
           Alena Kičurová 
         konateľ spoločnosti 

 
 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňa: 13.12.2021  
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.12.2021 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.12.2021 
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