Dodatok č. 3
k Zmluve o spolupráci
pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín
spojmi prímestskej autobusovej dopravy
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo :
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpené :
Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO :
36 126 624
DIČ :
2021613275
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
( ďalej len „TSK“ )
a
Mesto Trenčín
Sídlo :
Zastúpené :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN
( ďalej len „Mesto“ )

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, primátor
00 312 037
2021079995
Československá obchodná banka, a.s.
SK61 7500 0000 0000 2558 1243

a
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť (SAD Trenčín, a. s. )
Sídlo:
Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
Štatutárny orgán:
Predstavenstvo
JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva
Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:
SK24 7500 0000 0001 2531 7503
IČO:
36 323 977
IČ DPH:
SK2020179403
Obchodný register:
Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10291/R
(ďalej len „Dopravca“)
(TSK, Mesto a Dopravca ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

1.1.

1.2.
1.3.

Čl. I
Úvodné ustanovenia
Dňa 06.07.2017 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich
na území Mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „Zmluva“), predmetom
ktorej je dohoda Zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území
mesta Trenčín spoločne spojmi prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“) a mestskej
hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“)a ich vzájomnej koordinácii. Zmluva bola uzatvorená na dobu
určitú do 31.08.2022.
TSK udelilo súhlas Dopravcovi so zabezpečením pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta
Trenčín autobusmi prímestskej autobusovej dopravy v termíne od 01.07.2017 podľa podmienok
špecifikovaných v článku II bod 2.2. Zmluvy.
Preprava cestujúcich spojmi PAD za podmienok podľa článku II bodu 2.2. Zmluvy bola vykonávaná
počas skúšobného obdobia od 01.07.2017 do 30.06.2018 a následne po ukončení skúšobného

1.4.

2.1.

obdobia bez nároku Mesta a/alebo TSK na prípadnú refundáciu úbytku tržieb z cestovného,
spôsobených najmä rozdielnymi sadzbami cestovného.
Nakoľko cenník tarify MHD a tarify PAD na území Trenčianskeho samosprávneho kraja nie je
jednotný, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, na základe ktorého budú
služby prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín na základe Zmluvy poskytované s účinnosťou od
01.10.2020 za náhradu prípadného úbytku tržieb v prospech TSK a/alebo Mesta Trenčín.
Čl. II
Predmet Dodatku
V súlade s čl. V. bod 5.3. Zmluvy sa Zmluvné strany s prihliadnutím na vyššie uvedené dohodli, že sa
Zmluva mení nasledovne:
a)
V Čl. II Zmluvy sa dopĺňa nový bod 2.7., ktorý znie nasledovne:
„2.7. Mesto a TSK sú za účelom poskytnutia náhrady úbytku tržieb z cestovného povinné po skončení
príslušného kalendárneho roka uskutočňovať vyúčtovanie tržieb z cestovného na základe
predloženého výkazu Dopravcu o počte prepravených osôb a tržbách z cestovného podľa
kategórií/skupín cestujúcich za príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Dopravca je
povinný za týmto účelom predkladať Mestu a TSK výkazy o počte prepravených osôb a tržbách
z cestovného za príslušný kalendárny mesiac vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca. V prípade vzniku úbytku tržieb z cestovného pri jednotlivých kategóriách/skupinách
cestujúcich v rámci územia mesta je Mesto povinné refundovať úbytok tržieb z cestovného v prospech
TSK za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 30.01. nasledujúceho kalendárneho roka, a to
najviac v sume rozdielu cestovného uhradeného podľa cenníka tarify MHD a cestovného, ktoré by
podľa mesačných podkladov od Dopravcu v zmysle tohto ustanovenia, bolo uhradené podľa tarify
PAD. V prípade vzniku úbytku tržieb z cestovného pri jednotlivých kategóriách/skupinách cestujúcich
v rámci územia mesta na strane Mesta je refundáciu podľa predchádzajúcej vety povinné uskutočniť
TSK v prospech Mesta. Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku deklarujú, že vyúčtovanie tržieb
z cestovného sa bude uskutočňovať počnúc dňom 01.10.2020, t. j. v kalendárnom roku 2020 sa
vyúčtovanie uskutoční za obdobie od 01.10. 2020 do 31.12.2020. “

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Čl. III
Záverečné ustanovenia
Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú
nezmenené.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Dodatok je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží každá Zmluvná
strana.
Uzatvorenie tohto Dodatku bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne uznesením
č. .................. zo dňa 23.09.2020 a Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením
č. .................zo dňa 28.09.2020.
za Mesto Trenčín

__________________________
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

za Trenčiansky samosprávny kraj
_________________________
Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

za Dopravcu

______________________
JUDr. Vladimír Zachar
predseda predstavenstva

Ing. Eduard Vaník
podpredseda
predstavenstva

Ing. Jozef Lackovič
člen predstavenstva

