
Dodatok č. 7
k Zmluve výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej

autobuso ej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja

l. Zmluvné strany

1.1. é meno: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín

IČO: 36 126624
DIČ: 2021613275
Bankové sp jenie: Československá obchodná banka a.s., Č. Ú. 25'801533/7500
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK

(ďalej len"

SAD Trenčín, a.s.sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
36323977
2020179403
SK2020 179403

VÚB, a.s., číslo účtu: 1142542256/0200
JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva

Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva

1.2. Obcho
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové s ojenie:
Zastúpený:

(ďalej len" opravca")

uzatvárajú ten o Dodatok Č. 7 k Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej d prave - prímestskej autobusovej doprave, na území Trenčianskeho samosprávneho
kraja zo dňa 3 .10.2009 (ďalej len "Zmluva") v nasledovnom znení:

1. ČLÁNOK
PREDMET DODATKU

1. Zmlu né strany sa dohodli na tom, že sa mení článok l. Zmluvné strany, bod 1.1. nasledovne:
Bankov' spojenie: Štátna pokladnica, lB AN : SK51 8180 0000 0078 0050 4489 . Ostatné
ustanov nia ostávajú nezmenené.

2. Zmlu né strany sa vzájomne dohodli na odložení účinnosti bodu 2.2 Dodatku Č. 6 k Zmluve
zo dňa 5.10.2013, ktorým sa mení bod 3.6 v článku 111.Zmluvy s účinnosťou od 1.1.2014

3. Vzhl' dom na dohodu zmluvných strán uvedenú v bode 2 tohto článku a na skutočnosť, že
v zúčto aní preddavkov náhrady preukázanej straty za 1. kalendárny štvrťrok 2014
predlož nom Dopravcom bolo zahrnuté zvýšenie primeraného zisku na hodnotu 5.5 %
z hodn ty ekonomicky oprávnených nákladov, zmluvné strany sa dohodli, že vzniknutý rozdiel
primer ného zisku, teda 2.5 % z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov, bude zo strany
Dopra eu vrátený TSK pri zúčtovaní preddavkov náhrady preukázanej straty za 2. kalendárny
štvrťro 2014.
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4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že s ohl'adom na vyššie uvedenú dohodu zmluvných strán
sa výška redpokladanej straty pre rok 2014 vo výške 13 104 419,- E nemeni, nakoľko táto
bola vypo Vítaná pri zisku 3 %. (Výška predpokladanej straty pri zisku 5,5 % by bola

1364609 ,- E.)
5. Zmluvn' strany sa dohodli na tom, že sa zaväzujú rokovať o zmluvných podmienkach

uvedenýc v Zmluve a to za účelom zefektívnenia a skvalitnenia výkonu vo verejnom záujme
vo vnútro tátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území
Trenčians eho samosprávneho kraja.

6. Pokia\' z luvné strany pri rokovaniach podl'a bodu 5 tohto článku nedospejú k inej dohode,
bod 2.2 odatku Č. 6 k Zmluve zo dňa 25.10.2013, ktorým sa mení bod 3.6 v článku III.
Zmluvy n dobudne účinnosť dňa 01.01.2015.

2. ČLÁNOK
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Tento do atok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy v nadväznosti na jej predchádzajúce
dodatky

2. Ostatné d jednania zmluvných strán podl'a Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto
dodatku zostávajú v platnosti.

3. Tento d datok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami
sť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona Č. 211/2000 Z.z.
nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

o slobo e informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento do atok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží

2 vyhot venia.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s ustanoveniami dodatku podrobne oboznámili, súhlasia

s jeho o sahom, čo vyjadrujú svojimi podpismi.

- 1 -07- 2014
V Trenčíne, dňa .

ny kraj SAD Trenčín, a.s.

SLD NSKÁ
'diTOBUSOV Á .AVA TSIS

a ciová sp ločnosť

..........,.:::~:k~:~ JJ.3.7.;.:Č ..~
JUDr. Vladimír Zachar
predseda predstavenstva

Ing. Eduard Vaník
podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Lackovič
člen predstavenstva
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