
DODATOK  č.  9  
 

k Zmluve o službách vo vnútroštátnej autobusovej doprave  
na roky 2009 – 2018 uzavretej dňa 26.03.2009 

 
evidovanej pod č. 139/2009/OOD 

 
 
 
Správny orgán: Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“ alebo „správny orgán“ ) 

so sídlom:  Námestie mieru č. 2  
zastúpený:  MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom samosprávneho kraja 
IČO:   37870475 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prešov 
číslo účtu:  8826503110/5600 
 

a 
 

Dopravca:  SAD Humenné, a.s. 
so sídlom:  Fidlikova 1, 066 43  Humenné 
zastúpená:  Ing. Jozefom Lackým, predsedom predstavenstva 
   Ing. Albertom Dzemjánom, členom predstavenstva 
IČO:   36 477 508 
IČ DPH:  SK2020025436 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
číslo účtu:  0107892256/0900 
 
 
uzatvárajú v súlade s čl. VIII. bod 1   d o d a t o k  č. 9    k zmluve o službách vo 
vnútroštátnej autobusovej doprave na roky 2009 – 2018  (ďalej len „Zmluva“)  

 
 
 

Článok I. 
Účel a dôvod uzavretia dodatku 

 
Účelom uzavretia tohto dodatku je : 
 

- zosúladenie terminológie zmluvy so zákonnou  terminológiou účinnou od 01.03.2012  
(zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave ) , čiastočné zmeny vyplývajúce zo zistení 
Najvyššieho kontrolného úradu SR  

- premietnutie ustanovení zákona č. 256/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony   

- úhrada nedoplatku za obdobie do 30.9. 2012, úhrada predpokladaného nedoplatku 
na obdobie 01.10.2012-31.12.2012 a úhrada preddavkov na 01.01. 2013 – 28.02.2013  

 
  

RemovcikovaN
Text napísaný písacím strojom
číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK:                                     Dodatok 200/2012



Článok II. 
Zmeny vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, čiastočné zmeny 
vyplývajúce zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR  

 
1. Označenie „Zmluva o službách vo vnútroštátnej autobusovej doprave na roky 2009 – 

2018“ sa v celom texte mení na označenie „Zmluva o službách  vo verejnom záujme 
na roky 2009 – 2018“ (ďalej len „ Zmluva o službách „ ) v príslušnom gramatickom 
tvare.  

2. Označenie „ správny orgán“ sa v celom texte mení na označenie „ objednávateľ „ 
v príslušnom gramatickom tvare.  

3. Termín „ preukázaná strata, predpokladaná strata , náhrada preukázanej straty „ sa 
mení v celom texte na „preukázaná výška príspevku, predpokladaná výška 
príspevku, náhrada preukázanej výšky príspevku„ v príslušnom gramatickom 
tvare.  

4. Termín „ dopravné výkony „ sa nahrádza slovným spojením „ dopravné služby“ 
v príslušnom gramatickom tvare.  

5. Názov Článku VII. znie takto : „ Spôsob výpočtu EON a podmienky náhrady 
preukázanej výšky príspevku pre Dopravcu „ a   bod 3. tohto článku  znie takto :   
 
„ PSK sa zaväzuje uhrádzať Dopravcovi mesačnú zálohu na úhradu  preukázanej 
výšky príspevku za realizáciu objednaných dopravných služieb, najneskôr do 20. dňa 
príslušného mesiaca. Výška mesačnej zálohy  je 1/12 z celkovej sumy predpokladanej 
výšky príspevku rozpočtovanej pre daný rok, v ktorom sa dopravné služby 
vykonávajú (ďalej len „zálohová platba„).  
Dopravca je povinný predkladať štvrťročne vyúčtovanie poskytnutých mesačných 
zálohových platieb v súlade s ustanovením Čl. IV. bod 5 tejto zmluvy. V prípade, že 
dopravca nepreloží štvrťročné vyúčtovanie, mesačné zálohové platby budú 
objednávateľom pozastavené až do doby odstránenia tohto nedostatku.“ 
  

6. Z článku VII. „ Spôsob výpočtu EON a podmienky náhrady preukázanej výšky 
príspevku pre Dopravcu „  sa vypúšťa bod 8. Ostatné body tohto článku sa označujú 
ako body 8. až 15.  

 
 

Článok III. 
Zmeny vyplývajúce zo zákona č. 256/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 

 
 
Článok VII. . „ Spôsob výpočtu EON a podmienky náhrady preukázanej výšky 
príspevku pre Dopravcu „ sa v bode 6. písm. b) tretia veta nahrádza novým znením:  
 
„Pohyblivá časť EON bude v nasledujúcom období počítaná kľúčom: 26 % zo súčtu 
VOC Slovnaftu, spotrebnej dane a poplatku na nakladanie s núdzovými zásobami.“ 
 
 
 
 



 
Článok IV.  

Úhrada nedoplatku 
1. PSK uhradí dopravcovi nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel medzi preukázanou 

výškou príspevku a zálohovými platbami za obdobie od 01.01.2012 – 30.09.2012 vo 
výške 558 080,00 € na účet dopravcu uvedený v záhlaví tohto dodatku v termíne do 
31.12.2012.  
 

2. PSK  uhradí dopravcovi predpokladaný nedoplatok za obdobie 01.10.2012–31.12.2012 
vo výške 186 030,00 € na účet dopravcu uvedený v záhlaví tohto dodatku v termíne 
do 31.12.2012.  Rozdiel medzi preukázanou výškou príspevku za obdobie 01.10.2012–
31.12.2012 a predpokladaným nedoplatkom podľa prvej vety bude dopravcovi 
započítaný na úhradu preddavkov v roku 2013.  
 

3. PSK uhradí dopravcovi zálohovú platbu na obdobie 01.01.2013 – 31.01.2013 a na 
obdobie 01.02.2013 – 28.02.2013 vo výške 890 023,00 € na účet dopravcu uvedený 
v záhlaví tohto dodatku v termíne do 31.12.2012. 

 
 

Článok V.  
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 v cestnej doprave 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 .  
 
 
V Prešove dňa: 11.12.2012      V Prešove dňa: 11.12.2012 
 
 
...........................................                          ............................................ 
   MUDr. Peter Chudík, v. r.     Ing. Jozef Lacký, v. r. 
   predseda PSK        predseda predstavenstva 
 
 
        ............................................ 
        Ing. Albert Dzemján, v. r. 
        člen predstavenstva 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa : 12.12.2012 
Zmluva nadobúda účinnosť dňa   : 13.12.2012 




