DOD,ATOK Č" 06/2012
ku Z.M L UVE
o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone
vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Čadca zo dňa

20.12.2007
uzatvorenej podl'a ust. § 15 zák. Č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zák. Č. 168/1996 Z. z.") a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
l.
obchodné meno:
Sídlo:
zastúpené:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zmluvné strany

Mesto Čadca
Nám. slobody 30, 022 01 Čadca
Ing. Mílan Gura, prímátor mesta
313971
níe je platcom
VÚB, a.s. pobočka Čadca
7224-322/0200
(ďalej

len "Mesto")

a
obchodné meno: Slovenská
Sídlo:
IČO:
IČDPH:
DIČ:
Obch. register:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny orgán:

autobusová

Košická 2, 01065
36407771
SK2020107573

Predstavenstvo:

doprava Žilina, akciová spoločnost'
Žilina

Ing. Peter Pobeha, predseda predstavenstva
Ing. Ján Dolník, podpredseda predstavenstva
Dr. Ing. Peter Šufliarsky, člen predstavenstva

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Jozef Šimčisko
( ďalej len "Dopravca"

)

Zmluvné strany v súlade s čl. VIII., bod 6. "Zmluvy" uzatvárajú Dodatok Č. 06/2012 k "Zmluve" upravujúci nedoplatok úhrady
preukázanej straty za rok 2011 a výšku mesačných preddavkových platieb v roku 2012 nasledovne:
1. V súlade s čl. IV., bod 5." Zmluvy" nedoplatok úhrady preukázanej straty za rok 2011 vo výške 32.558,- € zo strany Mesta bude
Dopravcovi uhradený do 28.2.2012.
2. V. Spôsob výpočtu

a podmienky

úhrady preukázanej

straty Dopravcu

2.1. V čl. V., bod 1. - vypúšťa sa pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:
Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že na základe obojstranne odsúhlasenej ekonomickej analýzy výšky nákladových položiek
Dopravcu je suma predpokladanej straty vzniknutej v súvislosti s plnením predmetu tejto "Zmluvy" na kalendárny rok 2012 vo výške
271.319,-€.
Mesto sa zaväzuje uhradiť Dopravcovi preddavok na predpokladanú stratu z poskytovania výkonov vo verejnom záujme podl'a
tejto.Zmluvy" za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 vo výške 237.442,-€. Preddavková platba bude uhrádzaná 1x mesačne, najneskôr
do 20. dňa v mesiaci, v ktorom sa dopravné výkony vykonávajú (aktuálny mesiac), počínajúc mesiacom marec 2012 nasledovne:
Marec:
34.942,- €
Apríl- December: 202.500,- € v mesačných splátkach po 22.500,- €.
3. Záverečné

ustanovenia

3.1. Dodatok Č. 06/2012 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
3.2.
Ostatné ustanovenia "Zmluvy" a jej dodatkov, ktorých sa zmeny prijaté Dodatkom Č. 06/2012 nedotýkajú, ostávajú naďalej bez
zmeny platné a účinné.
3.3.

Dodatok

Č.

06/2012 je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom 15.02.2012.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok Č. 06/2012 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumitel'ne, nie v tiesni, omyle, ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná vol'nosť v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu Dodatku Č. 06/2012
rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazaní ho podpisujú.

V Čadci, ď
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Za Doprav

Ing. Pe
preds.

Ing. Milan Gura
primátor
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