
Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 28/2022 
DODATOK č. 23 

 
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 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:  Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 
so sídlom: Wolkerova 466, 058 49 Poprad   
zastúpený: Mgr. Marianna Krajčová Gočová, predsedníčkou predstavenstva 
 Mgr. Marek Modranský, podpredseda  predstavenstva 
IČO: 36 479 560 
IČ DPH: SK 2020020178 
Bankové spojenie: VÚB Poprad  
číslo účtu:              SK71 0200 0000 0000 2780 5562 
 
   
uzatvárajú v súlade so Záverečnými ustanoveniami  d o d a t o k  č. 23 (ďalej len dodatok)  k 
zmluve o službách vo verejnom záujme  na roky 2009 – 2018  v znení neskorších dodatkov 
(ďalej len „Zmluva“) a v súlade s uznesením zastupiteľstva PSK č. 927/2022 zo dňa 
07.02.2022. 
 
 

Článok I. 
Účel dodatku 

 
1. Účelom uzavretia tohto dodatku: 

- uznanie nákladov na obstaranie ochranných pomôcok brániacich šíreniu ochorenia 
Covid-19.  

 
 
 

Článok II. 
Dojednané podmienky 

 
1. Článok I. „ Predmet zmluvy“  bod 5. sa na konci textu dopĺňa nová veta:  „ Výška 

ekonomicky oprávnených nákladov za ochranné pomôcky brániace šíreniu ochoreniu 



Covid – 19 sa za rok 2021 určí paušálne v sume 3 € na autobus v evidencii dopravcu 
predloženej v ročnom vyúčtovaní zálohových platieb za rok 2021.  

2. Článok VII. Spôsob výpočtu EON a podmienky úhrady príspevku pre Dopravcu, Bod
6. Zmluvy sa vkladá nový odstavec 6. d), ktorý znie:

  „VII. 6 d) fixná časť, určená na obstaranie ochranných pracovných pomôcok, ktoré majú 
chrániť vodičov autobusov prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom samosprávnom 
kraji pred vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúceho respiračné ochorenie Covid-19. Objednávateľ 
na účely zabezpečenia ochranných pomôcok, najmä dezinfekčné gély, gélové dezinfekcie, 
ochranné rúška, respirátory, ochranné štíty, mechanické zábrany, špeciálne zásteny do 
autobusov, dezinfekcie interiérov autobusov prímestskej autobusovej dopravy, staníc 
a priestorov slúžiacim cestujúcej verejnosti  uznáva dopravcovi jednorazovo na tieto účely 
oprávnené výdavky a to za obdobie od  01.01.2021 do 31.12.2021 vo výške 173 010 €.“ 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok je vyhotovený piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3)
vyhotovenia, Dopravca dve (2) vyhotovenia.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
3. Dodatkom 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, najmä § 566 a nasledujúcich.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne prvý deň po dni jeho zverejnenia na  webovom sídle Objednávateľa.

Za Objednávateľa: 

V Prešove, dňa: 15.03.2022 

_________v.r.__________ 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.        
predseda PSK 

Za Dopravcu: 

V Poprade, dňa: 09.03.2022 

________v.r.___________ 

Mgr. Marianna Krajčová Gočová 
predsedníčka predstavenstva 

________v.r._____________ 
Mgr. Marek Modranský 
podpredseda predstavenstva 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňa: 15.03.2022 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 17.03.2022
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 16.03.2022


	DODATOK č. 23k Zmluve o službách vo verejnom záujmena roky 2009-2018 uzavretej dňa 26.03.2009 v úplnom platnom znení zo dňa 26.09.2013
	Článok I. Účel dodatku
	Článok II. Dojednané podmienky
	Článok III. Záverečné ustanovenia


