Dodatok č. 7
k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja
Číslo zmluvy ŽSK: 888/2009/OD
Číslo zmluvy Dopravcu: 160/RK/2009

I. Zmluvné strany

Žilinský samosprávny kraj
sídlo:
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO:
37 808 427
DIČ:
2021626695
IČ DPH:
SK2021626695
štatutárny orgán:
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy:
Ing. Ivan Mokrý, riaditeľ odboru dopravy Úradu ŽSK
kontakt:
tel.: 041-5032228, fax :041-5032235, e-mail: ivan.mokry@zask.sk
bankové spojenie:
DEXIA Banka Slovensko, a.s. – pobočka Žilina, číslo účtu : 0360366110/5600
(ďalej len „ŽSK“ alebo „Žilinský samosprávny kraj“)
a
SAD LIORBUS, a. s.
sídlo:
registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
štatutárny orgán:

osoba zodpovedná
za plnenie Dohody:
kontakt:
bankové spojenie

Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č.: 10334/L
36 403 431
2020127835
SK2020127835
predstavenstvo: Ing. Ladislav Hološ – predseda predstavenstva,
Bc. Marcel Hlavoň - podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Kendera, člen predstavenstva
tel.: 044/4322495, fax: 044/4353042, e-mail: rksekret@sadliorbus.sk
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, pobočka Ružomberok, č. účtu:
0333332695/0900

(ďalej len „Dopravca“)
(ďalej spolu aj „zúčastnené strany“ alebo „zmluvné strany“)

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11. 2009 Zmluvu o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja, číslo zmluvy
ŽSK: 888/2009/OD, číslo zmluvy Dopravcu: 160/RK/2009 (ďalej len „Zmluva“).
Dňa 24.05.2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve. Dňa 28.05.2010 uzatvorili zmluvné
strany Dodatok č. 2 k Zmluve. Dňa 29.07.2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 3 k Zmluve a dňa
10.11.2010 Dodatok č. 4 k Zmluve. Dňa 20.12.2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 5 k Zmluve
a dňa 20.7.2011 Dodatok č. 6 k Zmluve.
Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 15 zák. č. 168/1996 Z. z. a ustanovením § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zmluvnými dojednaniami Zmluvy
v znení Dodatkov č.1,2,3,4,5 a 6 tento Dodatok č. 7 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 7“) v nasledovnom
znení:
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1) Zmluvné strany vychádzajúc z uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č. 3/14, ktoré bolo prijaté na
rokovaní konanom dňa 12.12.2011, sa vzájomne dohodli na zvýšení sumy Dohodnutej mesačnej
časti náhrady Preukázanej straty na mesiac december 2011, ktorej výška bola medzi zmluvnými
stranami dohodnutá v bode 1 Dodatku č. 5 k Zmluve, ktorý bol uzatvorený dňa 20.12. 2010
pôvodne v sume 575.000,-- EUR a to nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že výška Dohodnutej mesačnej časti na úhradu Preukázanej straty
na mesiac december 2011 je 483.333,33 ,- € (slovom: štyristoosemdesiattritisíctristotridsaťtri eur
a tridsaťtri eurocentov).“
2) Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy v znení neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
3) Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 20.12.2011 za podmienky jeho zverejnenia na webovom sídle ŽSK najneskôr
deň pred dňom účinnosti. Tento Dodatok č. 7 sa uzatvára na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,
okrem prípadov, kedy tento Dodatok č. 7 ustanovuje inak. Tento Dodatok č. 7 je vyhotovený
v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.

V Žiline, dňa 19.12.2011

V Ružomberku, dňa 19.12.2011

Žilinský samosprávny kraj:

SAD LIORBUS, a.s.

………………………………………………
Ing. Juraj Blanár, predseda

……………………………………………..........
Ing. Ladislav Hološ, predseda predstavenstva

……………………………………………..........
Bc. Marcel Hlavoň, podpredseda predstavenstva
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