Dodatok č. 02/2012
ku Zmluve
o poskytovaní finančného príspevku na dopravu zamestnancov
Číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZA/A/2011
Číslo zmluvy ŽSK: 10/2012/ODaRR
I. Zmluvné strany
1. Obchodné meno: INA Kysuce, a.s.
registrácia:

Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sa, vložka číslo: 10193/L

sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
štatutárny orgán:

Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
36 386 553
2020133137
SK2020133137
predstavenstvo: Ing.Jaroslav Patka, predseda predstavenstva,
Ing. Miloš Šplhák, člen predstavenstva

osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy:
kontakt:
bankové spojenie:

Ing. Milan Vejrosta
tel.:42056350, fax :4205338 e-mail:milan.vejrosta@schaeffler.com
Uni Credit Bank, číslo účtu : 1021823019/1111

(ďalej len „Zamestnávateľ“)
a
2. Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sa, vložka číslo: 10362/L
sídlo:
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO:
36 407 771
DIČ:
2020107573
IČ DPH:
SK2020107573
štatutárny orgán:
predstavenstvo: Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva, Ing. Ján Dolník
podpredseda predstavenstva, Dr. Ing. Peter Šufliarsky, člen predstavenstva
Zmluvu oprávnení podpísať: Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva,
Ing. Ján Dolník, podpredseda predstavenstva
osoba zodpovedná
za plnenie Zmluvy:
Ing. Peter Pobeha, generálny riaditeľ
kontakt:
tel.: 041/5651949, fax: 041/5651940, e-mail: sadza@sadza.sk
bankové spojenie:
VÚB, a.s., pobočka Žilina, číslo účtu: 2804-432/0200
(ďalej len „Dopravca“)
a

3. 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 a regionálneho rozvoja Úradu ŽSK
kontakt:
tel.: 041-5032228, fax :041-5032235, e-mail: ivan.mokry@zask.sk
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu : 0360366110/5600
(ďalej len „ŽSK“ alebo „Žilinský samosprávny kraj“)
(ďalej spolu aj „zúčastnené strany“ alebo „zmluvné strany“)
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PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.01.2012 v súlade s ustanoveniami zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. III. bod 8. Zmluvy o výkone vo verejnom záujme
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho
kraja v znení jej neskorších zmien a doplnení, ktorú medzi sebou uzatvorili ŽSK a Dopravca pod č.
zmluvy ŽSK: 889/2009/ODaRR, č. zmluvy Dopravcu: 004/DOOZ/A/2009 (ďalej len „Zmluva o výkone
vo verejnom záujme“ v príslušnom gramatickom tvare) podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na dopravu
zamestnancov Číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZA/A/2011 , číslo zmluvy ŽSK: 10/2012/ODaRR
(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).
Zmluvné strany uzatvorili dňa 25. 04. 2012 Dodatok č. 01/2012 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“).
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli uzatvoriť Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o poskytovaní
finančného príspevku na dopravu zamestnancov Číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZA/A/2011, číslo
zmluvy ŽSK: 10/2012/ODaRR (ďalej len „Dodatok č. 2“ v príslušnom gramatickom tvare) v
nasledovnom znení:

PREDMET DODATKU č. 2

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že príloha Zmluvy – Príloha č. 1 Tarifa dopravcu prímestskej
autobusovej dopravy cestujúcich a batožín Zmluvy, ktorá sa stala súčasťou Zmluvy na základe
Dodatku č. 1 a ktorej súčasťou je Osobitná tarifa, sa nahrádza novou prílohou Zmluvy – Prílohou
č. 1 Tarifa dopravcu prímestskej autobusovej dopravy cestujúcich a batožín, ktorej súčasťou je
Osobitná tarifa. Nová Príloha č. 1 Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 a samotnej
Zmluvy. Nová Príloha č. 1 Zmluvy nadobudne účinnosť dňom 01. 08. 2012 s výnimkou tých
ustanovení, ktoré upravujú podmienky „Prepravy za jednosmerné osobitné cestovné pre
vymedzený okruh osôb – Osobitné cestovné zamestnávateľa“, ktoré sa uplatňujú od 01. 07.
2012. Nová Osobitná tarifa sa teda uplatňuje od 01. 07. 2012.
2. Zmluvné strany sa vzhľadom na zmenu sadzieb cestovného v prímestskej autobusovej doprave,
ktorá vstúpi do účinnosti od 01. 08. 2012, ďalej dohodli, že za obdobie od 01. 07. 2012 do 31. 07.
2012 sa uplatňuje nová Osobitná tarifa z ceny jednosmerného obyčajného cestovného z dopravnej
karty určenom Cenovým výmerom ŽSK č. 13/2011. Za obdobie od 01. 08. 2012 sa nová Osobitná
tarifa bude uplatňovať z ceny jednosmerného obyčajného cestovného z dopravnej karty určenom
v Cenníku cestovného ŽSK č. 14/2012. Cenový výmer ŽSK č. 13/2011, ako aj Cenník cestovného
ŽSK č. 14/2012 tvoria súčasť Zmluvy o výkone vo verejnom záujme.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy a ostatné Prílohy Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, ostávajú
nezmenené.
4. Dopravca a Zamestnávateľ berú na vedomie, že tento Dodatok č. 2 je v zmysle § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovaným
dodatkom.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú
stranu.
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a
zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápad ne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v
čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená, obsahu Dodatku č. 2 rozumejú a na znak súhlasu s ním a
vôle byť ním viazané ho podpisujú.
Prílohy:
1. Príloha č. 1 - Tarifa dopravcu prímestskej autobusovej dopravy cestujúcich a batožín, ktorej
súčasťou je Osobitná tarifa

V Kysuckom Novom Meste, dňa 20.07. 2012

V Žiline, dňa 20. 07. 2012

Za Zamestnávateľa:

Za Dopravcu:

Pečiatka INA Kysuce, a.s.

Pečiatka SAD Žilina, a.s.

.........................................................................
.......................................................................
Ing. Jaroslav Patka, predseda predstavenstva, v.r. Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva, v.r.

Pečiatka INA Kysuce, a.s.

Pečiatka SAD Žilina, a.s.

........................................................................
Ing. Miloš Šplhák, člen predstavenstva, v.r.

........................................................................
Ing. Ján Dolník, podpredseda predstavenstva, v.r.

V Žiline, dňa 20. 07. 2012
Za ŽSK:

Pečiatka ŽSK
.......................................................
Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK, v. r.
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