Číslo z centrálneho registra zmlúv PSK:
Dodatok 95/2013

DODATOK č. 10
k Zmluve o službách vo verejnom záujme
na roky 2009 – 2018 uzavretej dňa 26.03.2009
evidovanej pod č. 139/2009/OOD

Objednávateľ:
„objednávateľ“ )
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“ alebo
Námestie mieru č. 2
MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom samosprávneho kraja
37870475
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prešov
8826503110/5600

a

Dopravca:
so sídlom:
zastúpená:

SAD Humenné, a.s.
Fidlikova 1, 066 43 Humenné
Ing. Jozefom Lackým, predsedom predstavenstva
Ing. Annou Bačíkovou, členkou 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. 10 k zmluve o službách vo
verejnom záujme na roky 2009 – 2018 (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluva
o službách“)

Článok I.
Účel a dôvod uzavretia dodatku
Účelom uzavretia tohto dodatku je:
-

úprava zmluvných podmienok v zmysle opatrení prijatých dňa 10.12.2012 na
odstránenie nedostatkov zistených Najvyšším kontrolným úradom SR
zosúladenie terminológie zmluvy so zákonnou terminológiou účinnou od
01.03.2012 (zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave)

Článok II.

a) V celom texte zmluvy sa text „preukázaná strata“ nahrádza
„príspevok“ v príslušnom gramatickom tvare

textom

b) V celom texte zmluvy sa text „náhrada preukázanej straty“ nahrádza textom
„náhrada príspevku“
c) V Článku I. „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa bod 9. :
9. Záväzkom je vymedzenie autobusových liniek v rozsahu prepráv vo
vnútroštátnej doprave na zabezpečenie pravidelnej dopravy na území PSK.
Rozsahom dopravných služieb sa rozumie počet spojov na deň a týždeň,
presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov na jednotlivých autobusových
linkách na uspokojenie dopytu verejnosti, pri zohľadnení bezpečnosti
prepráv, výbavy a kapacity vozidiel a cestovného pre vybrané skupiny
cestujúcich.
d) V Článku III. „Dojednané dopravné služby“ bod 1. v predposlednej vete sa za
text „Na rok 2011“ dopĺňa text „a nasledujúce roky“
e) V Článku IV. „Povinnosti dopravcu“ bod 1. sa text: „Plniť prevádzkový
záväzok podľa § 8 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov“ nahrádza textom „Plniť prevádzkovú
povinnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej doprave“
f) V Článku IV. „Povinnosti dopravcu“ bod 2. sa text: „Plniť prepravný záväzok
podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov“ nahrádza textom „Plniť prepravnú povinnosť podľa §
11 ods. 1 písm. c) zákona o cestnej doprave“

g) V Článku IV. „Povinnosti dopravcu“ bod 3. sa text: „Plniť tarifný záväzok
podľa § 8 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov“ nahrádza textom „Plniť tarifnú
povinnosť podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej doprave“
h) V Článku IV. „Povinnosti dopravcu“ bod 5. sa mení posledná veta takto:
„Predložiť Objednávateľovi najneskôr do 18. dňa mesiaca nasledujúceho po
príslušnom štvrťroku štvrťročné výkazy o výkonoch a vyúčtovaní
zálohových platieb príspevku a to aj v elektronickej podobe“
i) Článok IV. „Povinnosti dopravcu“ sa dopĺňa o bod č. 14. a o bod č. 15 ktoré
znejú takto:
14.

Dopravca je povinný viesť oddelenú evidenciu nákladov a výnosov
dopravcu z plnenia záväzku oddelene od ostatných služieb, a to v súlade so
zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Ustanovenie článku IV. bod 11.
zmluvy týmto nie je dotknuté.

15. Dopravca sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi kontrolu plnenia záväzku
a kontrolu vykazovania jeho plnenia prostredníctvom Odboru dopravy,
Odboru financií a Útvaru hlavného kontrolóra podľa predmetu tejto
zmluvy. Útvar hlavného kontrolóra vykoná kontrolu najmenej 1 x ročne.
j) Mení sa Príloha č. 2 „Plán obnovy autobusov“
k) V Článku V. „Investície do cestných vozidiel“ sa v bode 2. text: „147 ks“
nahrádza textom : „130 ks“
l) V Článku VII. „Spôsob výpočtu EON a podmienky úhrady príspevku pre
Dopravcu“ sa v bode 2. dopĺňa na koniec textu nová veta: „Výška zálohovej
platby príspevku na rok 2013 a ďalšie roky, až do doby prijatia zmeny, je
5 328 135,- €
m) V Článku VII. „Spôsob výpočtu EON a podmienky úhrady príspevku pre
Dopravcu“ sa v bode 6. písm. a) dopĺňa nový text: „Dohodnutá výška pevnej
časti EON na rok 2013 a ďalšie roky, až do doby prijatia zmeny, je 0,857
€/km“.

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 v 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.
5. Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení úplného znenia zmluvy o službách ,
v ktorom sa premietnu zmeny dojednané dodatkami č. 1 až č. 10 a taktiež
legislatívne zmeny terminológie vyplývajúce z prijatia zákona č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

V Prešove dňa: 13.8.2013

V Prešove dňa: 13.8.2013

...........................................
MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda PSK

............................................
Ing. Jozef Lacký, v.r.
predseda predstavenstva

............................................
Ing. Anna Bačíková, v.r.
členka predstavenstva

Tento Dodatok nadobúda platnosť: 15.8.2013
Tento Dodatok nadobúda účinnosť: 16.8.2013

