
 
       Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 216/2018 

                                      DODATOK č. 7 
 

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. 139/2009/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  Humenné,  a.s. 
so sídlom:  Fidlikova 1, 066 43 Humenné 
zastúpená:  Ing. Jozefom Lackým,  predsedom predstavenstva 
   Ing. Annou Bačíkovou, členkou predstavenstva 
IČO:   36 477 508 
IC DPH:  SK 2020025436 
Bankové spojenie: SLSP., a.s. 
číslo účtu:  IBAN: SK74 0900 0000 0001 0789 2256 
 
  
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 zmena rozsahu objemu dojednaných 

dopravných služieb z dôvodu zmeny cestovného poriadku, ktorá bola nariadená 
dopravným správnym orgánom dňa 01.09.2018 a spočíva v zavedení spojov na 
linke  č. 713416,  Žalobín – Holčíkovce a späť.  
 

2. Podmienky vyúčtovania navýšenia objemu dopravných služieb. 
 
 
 



  

 
                                                                  Článok II. 
                                                          Dojednané podmienky 
 

1. Na rok 2018 objednáva PSK službu v rozsahu 9 600 000 km. Z dôvodu zmeny 
cestovného poriadku, ktorej dôvod a rozsah sú uvedené v čl. I bod 1, 
dochádza k navýšeniu o 1 201 km v období od 01.09.2018 do 31.12.2018, čo 
predstavuje finančný dopad na rozpočet PSK 803,- €. 
 
                                                                   Článok III. 

                        Podmienky vyúčtovania navýšenia objemu dopravných služieb 
 
1.  Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že budú dodržiavať článok VII. bod 15. 

zmluvy a to spôsob výpočtu EON. 
2. Dopravca sa zaväzuje zasielať vyúčtovanie novo zavedených spojov samostatne, 

štvrť ročne do 15. pracovného dňa po uplynutí daného štvrťroka.   
  

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok  je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých správny orgán 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 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: 16.10.2018              V Prešove dňa: 16.10.2018  
 
 
 
.......................v.r..............................                 ....................v.r.......................... 
   PaedDr. Milan Majerský, PhD.                  Ing. Jozef Lacký 
              predseda PSK          predseda predstavenstva 
 
 
 
                                                                                                 ......................v.r........................... 
                    Ing. Anna Bačíková 
                    členka predstavenstva 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.10.2018 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.10.2018 


