Príloha č. 5

DODATOK č. 1
k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo verejnej vnútroštátnej pravidelnej
prímestskej autobusovej doprave na roky 2009 – 2018 uzavretej dňa 26. 3. 2009

evidovanej pod č. 140/2009/OOD

Správny orgán: Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“ alebo „správny orgán“ )
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom samosprávneho kraja
37870475
Dexia banka Slovensko a. s. pobočka Prešov
8826503110/5600

a
Dopravca:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

uzatvárajú v súlade s čl. VIII. bod 1 d o d a t o k č. 1 k zmluve o výkonoch vo
verejnom záujme vo verejnej vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej
doprave na roky 2009 – 2018 (ďalej len „zmluva“)

Článok I
Účel a dôvod uzavretia dodatku
1. Účelom uzavretia tohto dodatku je úhrada nedoplatku, ktorý vznikol ako
rozdiel medzi vykázanou stratou dopravcu a zálohovými platbami správneho
orgánu za obdobie od 1.1.2009– 30.9.2009.
2. Z podkladov dopravcu, ktoré predložil správnemu orgánu za vyššie uvedené
obdobie v súlade s čl. VII. bod 3 zmluvy k zúčtovaniu zálohových platieb je
zaznamenaný pokles tržieb z regulovaného cestovného , čo ovplyvnilo nárast
vykázanej straty a vznik nedoplatku.

Článok II.
Úhrada nedoplatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na výrazne nepriaznivý dopad poklesu
tržieb na činnosť dopravcu a na povinnosť správneho orgánu uhradiť dopravcovi
rozdiel medzi vykázanou stratou a zálohovými platbami ( čl. VII. bod 15.
zmluvy) uhradí správny orgán nedoplatok za obdobie od 1.1.2009 do 30.9.2009
vo výške 1 692 000,- € (51 000 000,- Sk)

na účet dopravcu uvedený v záhlaví tohto dodatku v termíne do 23.12.2009.

Článok III.
Ostatné dojednané podmienky
1. Úhradou nedoplatku v zmysle tohto dodatku ostáva právo správneho orgánu
vykonať kontrolu tržieb dopravcu za obdobie od 1.1.2009-30.9.2009 po
predložení ročného vyhodnotenia čerpania poskytnutých verejných prostriedkov
nedotknuté.
2. V prípade, ak súčet preddavkov, ktoré správny orgán dopravcovi za rok 2009
poskytol a nedoplatku uhradeného na základe tohto dodatku bude po
celoročnom zúčtovaní verejných prostriedkov vyšší ako bude vykázaná strata za
rok 2009 , takto zistený rozdiel považujú zmluvné strany za zálohovú platbu na
vykázanú stratu na rok 2010 ( čl. VII. bod 3. zmluvy)

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých správny orgán obdrží tri
vyhotovenia a dopravca dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti
3. Dodatok nadobúda platnosť a
zmluvnými stranami.

účinnosť dňom jeho podpísania oboma

V Prešove dňa 17.12.2009

V Prešove dňa 17.12.2009

.............................................
MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

...........................................................

...........................................................

