Dodatok č. H
K Zmluve
na zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
{mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy
na území Mesta Prievidza
upravujúci vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán na kalendárny rok 2015
I. Zmluvné strany
1.1.

meno:
podateľňa mesta:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Mesto Prievidza
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
00318 442
2021162814
Prima banka Slovensko, a.s.
900 0098002/5600

(dalej len „Mesto"]
a
1.2.

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
štatutárny zástupca:

SAD Prievidza a.s.
Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
36 324 043
202 007 8940
SK202 007 8940
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
odd.: Sa, vložka č.: 10294/R
Príma banka Slovensko, a.s.
902 3553004/5600
SK50 5600 0000 0090 2355 3004
Ing. Jaroslav Štrba, predseda predstavenstva
Ing. Michal Danko, člen predstavenstva

(dalej len „Dopravca"
uzatvárajú podľa ust. bodu8.4. a v súlade s bodom5.4.a 5.5. Zmluvyo výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta
Prievidza (dalej len „Zmluva") dodatokč. 16k Zmluve upravujúci vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán na kalendárny
rok 2015 (ďalej len „Dodatok") v nasledovnom znení:

II.

2.1.

Dopravca listom zo dňa 9.9.2013 „Zaslanie výkazov - predpoklad na rok 2015." vrátane jeho príloh v súlade s ust.
bodu 5.4. Zmluvy predložil Mestu predpokladanú výšku kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov no
jeden kilometer určenú podľa ustanovení vyhlášky č. 151/2003 Z. z. na kalendárny rok 2CI5 a no základe zistenia
výšky kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov celkovú predpokladanú výšku straty pri objeme
dopravných výkonov dohodnutých podľa Zmluvy na kalendárny rok 2015 v čiastke 1 285 733.- €.

2.2.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom zasadnutí dňa 25.11.2014 uznesením číslo 443/14 schválilo Rozpočet
Mesta Prievidza na rok 2015. Na vykrytie straty z poskytovania dopravnej obslužnosti v pravidelnej autobusovej
doprave (mestskej hromadnej doprave) na kalendárny rok 2015 mestské zastupiteľstvo schválilo vyššie uvedeným
uznesením pre Dopravcu sumu vo výške 1 285 733.- € (slovom jedenmilión dvestoosemdesiatpäftisíc
sedemstotridsaftri euro).
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2.3.

Na základe skutočností uvedených v bode 2.1. a 2.2. tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
zmenách Zmluvy:

2.3.1.

Výška mesačnej alikvotnej časti náhrady predpokladanej straty (bod 5.1., 5.5. Zmluvy) sa určuje vo výške
107 144,42-€(slovom stosedemtisíc stoštyridsafštyri euro štyridsafdva centov).

2.3.2.

Objem dopravnej obslužnosti Dopravcu (bod 5.8. Zmluvy) na obdobie kalendárneho roka 2015 sa určuje vo výške
1.593.397 celkovo ubehnutých kilometrov.

2.4.

Zmluvné strany výslovne súhlasia a berú na vedomie, že na základe zmien Zmluvy prijatých týmto Dodatkom,
dochádza k zmene tých ustanovení Zmluvy, ktorých sa zmeny prijaté týmto Dodatkom dotýkajú.

III.

Tento Dodatok upravuje tarifné podmienky pri vykonávaní dopravnej obslužnosti určených v Zmluve, určením
vybraných kategórií cestujúcich a výšky osobitného cestovného za ich prepravu.
3.1.

Vybranými kategóriami cestujúcich sa v zmysle Rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky č. 1/2009 zo dňa 12.januára 2009 a jeho dodatku č. 1 zo dňa 1.marca 2009, ktorým sa určuje okruh osôb
prepravovaných v pravidelnej autobusovej doprave za podmienok určených dopravcom (dalej len
„Rozhodnutie")rozumejú nasledovné osoby:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli na tarifných podmienkach určením výšky osobitného cestovného pre kategórie cestujúcich
určených v bode 3.1. tohto Dodatku nasledovne:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.3.

osoby určené v bode 1. písm. a)a g) Rozhodnutia
deti osôb určených v bode 1. písm. a) a g) Rozhodnutia do dovŕšenia 26. roku veku, pokiaf sa pripravujú
na budúce zamestnanie dennou formou štúdia;
osoby určené v bode 3. a 5. Rozhodnutia a manžel alebo manželka osôb uvedených v bode 1. písm. a)
a g) Rozhodnutia, pokiaf žijú s manželom alebo manželkou v jednej domácnosti.

jednosmerné osobitné cestovné vo výške 0,04 euro (EUR) pre kategóriu cestujúcich určenú v bode 3.1.1.
tohto Dodatku č. 14,
jednosmerné osobitné cestovné vo výške 0,05 euro (EUR) pre kategóriu cestujúcich určenú v bode 3.1.2.
tohto Dodatku č. 14,
jednosmerné osobitné cestovné vo výške cestovného pre deti 6-15r. a študentov do 26r. plateného
dopravnou kartou (zľavnené cestovné), pre kategóriu cestujúcich určenú v b o d e 3.1.3. tohto
tohto Dodatku č.14,

Akékoľvek sumy uvedené v odstavci III. tohto Dodatku sú sumy vrátane DPH (dane z pridanej hodnoty).

IV.

Súčasne sa s týmto Dodatkom č. 16 menia prílohy nasledovne:
4.1 Vypúšfajú sa prílohy:
č. 2. - Prepravný poriadok
č. 4. - Tarifa mestskej hromadnej dopravy na území Mesta Prievidza
4.2 Nahrádzajú sa novou prílohou:
č. 2. - Prepravný poriadok autobusovej dopravy, účinný o d 1.1.2015, ktorého súčasfou v odseku XV. je Tarifa MHD
Prievidza.
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V. Záverečné ustanovenia.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2015do 31.12. 2015.
Tento Dodatok je platný okamihom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom 01.01.2015.
Akékoľvek záväzky z tohto Dodatku sú záväzné i pre právnych nástupcov zmluvných strán.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za
napadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jeho podpisu nie je ničim obmedzená. Obsahu
Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s jeho znením tento slobodne, vážne a bez omylu podpisujú.

V Prievidzi, dňa

mm
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Dopravca SAD Prievidza a.s.
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Ing. Jaroslav Štrba
predseda predstavenstva
Ing. Michal Danko
člen predstavenstva
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