Dodatok č. 9
k Zmluve o výkone vo verejnom záujme
pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Zmluvné strany
Obec: Ruská Nová Ves
IČO: 327727
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 20328-572/0200
v zastúpení: Tiborom Kollárom, starostom obce
(ďalej „objednávateľ“)
a
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
P. O. BOX 170, 081 70 Prešov
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572
SWIFT/BIC: SBASKBX
v zastúpení: Ing. Petrom Janusom, predsedom predstavenstva
Ing. Jurajom Hudáčom, členom predstavenstva
(ďalej „dopravca“)
sa dohodli na zmene Zmluvy o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej
mestskej autobusovej dopravy (ďalej len „zmluva“) a uzavreli tento Dodatok č. 9.
I.
Za účelom určenia podmienok plnenia a úhrady straty z výkonov vo verejnom záujme na
kalendárny rok 2019 na základe zmluvy, Článok IV. Úhrada straty z výkonov vo verejnom
záujme, bod 4., zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4. Článku IV. zmluvy:
V Článku IV. Úhrada straty z výkonov vo verejnom záujme sa mení bod 4, ktorý znie:
4. Na kalendárny rok 2019 je predpokladaná strata z výkonov vo verejnom záujme vo výške
40 068,34 €. Mesačné preddavky (splátky) na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme
sú od mesiaca január 2019 dohodnuté vo výške 3 339,03 €. Preddavky sú splatné v lehote
do 5-tich kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca.
II.
Za účelom predĺženia platnosti a účinnosti zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene
bodu 1. Článku VI. Zmluvné obdobie:
V Článku VI. Zmluvné obdobie sa mení bod 1., ktorý znie:
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú:
Začiatok plnenia zmluvy:
Ukončenie plnenia zmluvy:

31. 10. 2009
31. 12. 2019

III.
Ostatné ustanovenia zmluvy sú nezmenené.
Tento Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných
strán. Účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2019. Je vyhotovený písomne v dvoch (2) exemplároch,
pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1) exemplár.
Každá zmena a doplnok tohto Dodatku č. 9 vyžaduje k nadobudnutiu platnosti vzájomný
súhlas oboch zmluvných strán a písomnú formu.
Zmluvné strany si tento Dodatok č. 9 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ho vlastnoručne podpísali.

V Ľuboticiach dňa 25. 10. 2018
Podpisy zmluvných strán:
Za obec Ruská Nová Ves:

Tibor Kollár
starosta obce

Za Dopravný podnik mesta Prešov,
akciová spoločnosť:

Ing. Peter Janus
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

