
Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 73/2018                                         

DODATOK č.  7 

                               

                                         k Zmluve o  službách vo verejnom záujme 
        na roky 2009-2018 uzatvorenej d ňa 26.03.2009 v úplnom znení zo d ňa 26.09.2013  
 

                                         evidovanej pod č. 138/2009/OOD 
                                            v znení neskorších dodatkov 
 

Objednávateľ:             Prešovský samosprávny kraj  ( ďalej len „PSK“ alebo „objednávateľ“ ) 
So sídlom:                  Námestie mieru č. 2 
Zastúpený                  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predsedom samosprávneho kraja 
IČO:                            37870475 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                  7000519226/8180 
                                    IBAN: SK46 8180 0000 0070 0051 9226 
 

a 

 

Dopravca:                  SAD Prešov, a.s. 
So sídlom:                  Košická 2, 080 69 Prešov 
Zastúpená:                 PhDr. Jozefom Kičurom, predsedom predstavenstva 
                                   Ing. Oľgou Ištvanovou, podpredsedom predstavenstva 
IČO:                            36477125 
IČ DPH:                      SK2020009167 
Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu:                  IBAN: SK 14 5600 0000 0088 5788 9001      
 
 
Uzatvárajú v súlade so Záverečnými ustanoveniami bod 1  d o d a t o k č.  7  k zmluve o službách vo 
verejnom záujme na roky 2009 – 2018 v znení neskorších dodatkov ( ďalej len „Zmluva“ ) 
 
 
                                                                Článok I. 
                                             Účel a dôvod uzavretia dodatku 
 
 

1. Účelom uzavretia tohto dodatku je potreba obnovy vozového parku v spoločnosti SAD Prešov, 
a.s. v roku 2018 na základe predĺženia Zmluvy do 31.12.2023. 

 
 
                                                               Článok II. 
                                                    Dojednané podmienky 
 
V článku V. zmluvy sa dop ĺňa nový bod 9. takto :  
 
Spoločnosť SAD Prešov, a.s. zabezpečí v roku 2018 obnovu vozového parku v počte 5 ks autobusov 
dĺžky nad 10m s klimatizáciou. Pri obstaraní vozidiel bude spoločnosť postupovať v súlade so Zmluvou 
o službách vo verejnom záujme s primeraným použitím  čl. V. bod 5. 

 



 
                                                      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 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 prvým 

dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.     
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa: 20.04.2018                                                    V Prešove dňa: 17.04.2018 
 
 
 
 
 

 
 
.....................v.r................................                                     ......................v.r............................... 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                 PhDr. Jozef Kičura 
        Predseda PSK                                                                  predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             .........................v.r.............................. 
                                                                                                  Ing. Oľga Ištvanová 
                                                                                                  podpredseda predstavenstva 
 
 
  

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 20.04.2018 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 21.04.2018 


