
Dodatok č. 14 
k Zmluve o výkone vo verejnom záujme 

vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave 
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 

1.1. obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bank. spojenie: 
v zastúpení.: 

(ďalej len „TSK") 

1.2. obchodné meno: 
sídlo: 
registrácia: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bank. spojenie: 

v zastúpení.: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
36 126 624 
2021613275 
Štátna pokladnica, IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

a 

SAD Trenčín, a. s. 
Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10291/R 
36 323 977 
202 017 9403 
SK2020179403 
ČSOB, a. s. pobočka Trenčín 
IBAN: SK67 7500 0000 0001 2531 3043 
JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva 
Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva 
Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva 

(ďalej len „Dopravca") 

uzatvárajú podľa ust. čl. IX. bod 9.7. Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej 
pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave, na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009, v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva") Dodatok č. 14 
k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 14") v nasledovnom znení: 

PREAMBULA 

Vyššie uvedené zmluvné strany v súlade s čl. IX., bod 9.7. Zmluvy uzatvárajú Dodatok č. 14 
k Zmluve, ktorým sa mení bod 1.2. a bod A.23. Zmluvy� bankové spojenie Dopravcu. 

Článok II. 
Predmet Dodatku 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že sa mení v Článku 1. bod 1.2.nasledovne: 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Trenčín IBAN: SK67 7500 0000 0001 2531 3043 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že sa mení v Článku IV. bod 4.23. prvá veta nasledovne: 
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Dopravca, ktorému sa poskytujú finančné prostriedky z Rozpočtu TSK na poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme, je povinný tieto viesť na samostatnom účte vedenom v ČSOB, 
a. s. pobočke Trenčín IBAN: SK67 7500 0000 0001 2531 3043.

Článok III. 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatok č. 14 nemení, zostávajú bez zmeny v platnosti 
a účinnosti. Ak by niektoré ustanovenie Dodatku č. 14 bolo neplatné alebo by sa takým 
stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jeho ustanovení. 

3.2. Dodatok č. 14 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú 
zmluvnú stranu. 

3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 14 uzatvárajú slobodne, vazne, určito 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná 
voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku č. 14 rozumejú 
a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú. 

3.4. Dodatok č. 14 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany berú na vedomie, 
že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku č. 14 v stanovenej lehote od jeho uzavretia 
platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona. 

Trenčín dňa 1 5 ·01- 2018 

Za Trenčiansky samosprávny kraj: 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Za SAD Trenčín, a. s.: 

' 

r. V ladimír Zachar, pre seda predstav
. Eduard Vaník, podpredseda predstav nstva 

g. Jozef Lackovič, člen predstavenstva
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