Dodatok č. 9
k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja
Číslo zmluvy ŽSK: 889/2009/ODaRR
Číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZ/A/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 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. – pobočka Žilina, číslo účtu : 0360366110/5600
(ďalej len „ŽSK“ alebo „Žilinský samosprávny kraj“)

a
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
sídlo:
Košická 2, 010 65 Žilina
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č.: 10362/L
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
osoba zodpovedná
za plnenie Dohody:
Ing. Peter Pobeha, generálny riaditeľ SAD Žilina, a.s.
kontakt:
tel.: 041/5651949, fax: 041/5651940, e-mail: sadza@sadza.sk
bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s., č. účtu: 2623789553/1100
(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:
889/2009/OD (aktuálne číslo zmluvy ŽSK: 889/2009/ODaRR), číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZ/A/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, dňa 20.7.2011
Dodatok č. 6 k Zmluve, dňa 19.12.2011 Dodatok č. 7 k Zmluve a dňa 22. 12. 2011 Dodatok č. 8 k Zmluve.
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Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ustanoveniami Zmluvy v znení Dodatkov č. 1,2,3,4,5,6, 7 a 8, ako aj
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov tento Dodatok č. 9 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 9“) v nasledovnom znení:
1) Zmluvné strany sa dohodli, že príloha Zmluvy - Príloha č. 2 Prepravný poriadok Dopravcu, ktorá
je súčasťou Zmluvy, sa nahrádza novou prílohou Zmluvy – Príloha č. 2 Prepravný poriadok
Dopravcu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 9 a samotnej Zmluvy.
2) Nová Príloha č. 2 Prepravný poriadok Dopravcu, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 9,
nadobúda účinnosť dňom 01. 08. 2012.
3) Nová Príloha č. 2 Prepravný poriadok Dopravcu, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 9, platí do
doby, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že príloha Zmluvy - Príloha č. 3 Tarifa Dopravcu, ktorá sa stala
súčasťou Zmluvy na základe Dodatku č. 8 k Zmluve zo dňa 22. 12. 2011, sa nahrádza novou
prílohou Zmluvy – Prílohou č. 3 Tarifa Dopravcu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku
č. 9 a samotnej Zmluvy.
5) Nová Príloha č. 3 Tarifa Dopravcu, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 9, nadobúda účinnosť dňom
01. 08. 2012 s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú podmienky „Prepravy za jednosmerné
osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb – Osobitné cestovné zamestnávateľa“, ktoré
sa uplatňujú v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na dopravu zamestnancov
uzavretej medzi Dopravcom, spoločnosťou INA Kysuce, a.s. so sídlom Dr. G. Schaefflera 1,
Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 553 a Žilinským samosprávnym krajom v znení jej neskorších
dodatkov od 01. 07. 2012.
6) Nová Príloha č. 3 Tarifa Dopravcu, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 9, platí do doby, kým sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
7) Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 9 sa v celom znení
textu Zmluvy, vrátane jej príloh, v znení neskorších dodatkov, nahrádza slovné spojenie „cenový
výmer“ slovným spojením „cenník cestovného“.
8) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že príloha Zmluvy - Príloha č. 4 Cenový výmer ŽSK č. 13/2011
sa nahrádza novou prílohou Zmluvy - Prílohou č. 4 Cenník cestovného ŽSK č. 14/2012, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 9 a samotnej Zmluvy.
9) Nová Príloha č. 4 Cenník cestovného ŽSK č. 14/2012, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 9,
nadobúda účinnosť dňom 01. 08. 2012 s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú podmienky
„Prepravy za jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb – Osobitné
cestovné zamestnávateľa“, ktoré sa uplatňujú v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného
príspevku na dopravu zamestnancov uzavretej medzi Dopravcom, spoločnosťou INA Kysuce, a.s.
so sídlom Dr. G. Schaefflera 1, Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 553 a Žilinským samosprávnym
krajom v znení jej neskorších dodatkov už od 01. 07. 2012.
10) Nová Príloha č. 4 Cenník cestovného ŽSK č. 14/2012, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 9, platí
do doby, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak.
11) Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 01. 08. 2012 sa zrušuje Príloha Zmluvy –
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1/2009 zo dňa 12. 01. 2009, ktorým sa
určuje okruh osôb prepravovaných v pravidelnej autobusovej doprave za podmienok určených
dopravcami v znení Dodatku č. 1/2009.
12) Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy v znení neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
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13) Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 9, vrátane príloh, nadobúda platnosť dňom jeho
uzavretia a účinnosť dňom 01. 08. 2012, pokiaľ tento Dodatok č. 9 neustanovuje niečo iné alebo
pokiaľ z tohto Dodatku č. 9 nevyplýva niečo iné, to všetko pod podmienkou, že bude zverejnený na
webovom sídle ŽSK najneskôr do 31. 07. 2012.
14) Tento Dodatok č. 9, vrátane jeho príloh, sa uzatvára na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy, okrem
prípadov, kedy tento Dodatok č. 9 ustanovuje inak. Tento Dodatok č. 9, vrátane jeho príloh, je
vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
Prílohy:
- Príloha č. 2 Prepravný poriadok Dopravcu
- Príloha č. 3 Tarifa Dopravcu
- Príloha č. 4 Cenník cestovného ŽSK č. 14/2012
V Žiline, dňa 20. 07. 2012

V Žiline, dňa 20. 07. 2012

Žilinský samosprávny kraj:

Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť:
Predstavenstvo:

Pečiatka ŽSK

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

Pečiatka SAD Žilina, a.s.

........................................................................
Ing. Peter Pobeha, predseda , v. r.

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

........................................................................
Dr. Ing. Peter Šufliarsky, člen, v. r.
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