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DODATOK  č. 10 

 

k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 16.02.2010 v znení dodatkov č. 1 – 9        

v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi   

 

Obec Štitáre ako objednávateľ a ARRIVA NITRA a.s., ako dopravca (ďalej ako „zmluvné 

strany“), podľa čl. V. bod 5 Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 

doprave vykonávanej autobusmi  (ďalej iba „zmluva“) 

 

uzatvárajú tento  DODATOK  č. 10 

 

1/ Objednávateľ: 

 

Obec Štitáre 

Obecný úrad, Pri prameni  

Štatutárny orgán :  Ing. Zuzana Vinkovičová,  starostka obce  

Identifikačné  číslo:  37869531 

Bankové spojenie:  Prima Banka a.s. Slovensko 

Číslo účtu :   0816688004/5600 

 

2/ Dopravca:     

ARRIVA NITRA a. s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 

zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa, vl. č. 10178/N 

Štatutárny orgán:  László Ivan – predseda predstavenstva 

                            Ing. Július Mazán– podpredseda predstavenstva    

                            Ing. Juraj Kusy  -  člen predstavenstva 

Prokúra :               Ing. Juraj Kusy 

Prokurista koná samostatne tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, 

pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. 

Zástupca pre vecné rokovanie: Milan Jankulár, manažér pre pravidelnú dopravu 

 

Identifikačné číslo:      36 545 082 

DIČ:                             2020149307  

IČ DPH:                       SK 2020149307 

Bankové spojenie:     VÚB, a. s., pobočka NITRA 

Číslo účtu IBAN:  SK38 0200 0000 0000 2640 9162 

SWIFT :                             SUBASKBX 

 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

Predmetom dodatku je konkretizácia  dopravných služieb, najmä rozsah prepráv a ich 

časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia obce, vychádzajúc 

z cestovného poriadku platného pre obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020,  v rozsahu     

18 186,4 ubehnutých km, podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tohto dodatku. 

 

 

 

Článok II. 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Na základe kalkulácie jednotlivých položiek vynaložených nákladov a dosiahnutých 

výnosov dopravca  vyčíslil predpokladanú výšku úhrady za záväzok na rok 2020 vo výške 

34 553,- € vrátane primeraného zisku 4,0%. 

2.  V zmysle zákona NR SR č. 56/2012  Z. z.  o cestnej doprave § 22 objednávateľ                      

uzatvára tento dodatok k zmluve o službách a poskytuje dopravcovi   príspevok za služby. 

Objednávateľ uznesením obecného zastupiteľstva č. 68/2020 zo dňa 15.10.2020 schválil 

príspevok za záväzok vo výške 34 553,- € (slovom tridsaťštyritisíc päťsto päťdesiat tri eur). 
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Objednávateľ sa  zaväzuje, že dopravcovi  poskytne príspevok za záväzok zálohovo a 

celkové vyúčtovanie budú  zmluvné strany realizovať po ukončení kalendárneho roka podľa 

§ 22 odst. 3,  56/2012 Z.z. o cestnej doprave. 

 

 

Článok III. 

Spôsob úhrady  

 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť preddavkovú úhradu za záväzok k predmetu zmluvy 

o službách vo výške 34 553,- €, a to v nasledovných zálohových splátkach : 

                

1. splátka  - do 30.11.2020 vo výške    34 553,- € 

                    

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Vzťahy, ktoré neupravuje tento Dodatok č.10 k zmluve o službách vo verejnom záujme, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj zákonom NR SR č. 

56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a 

cestnej osobnej doprave. 

2.  Ostatné ustanovenia zmluvy v znení Dodatkov č.1-9, nedotknuté týmto Dodatkom č.10,  

ostávajú v platnosti nezmenené.  

3.  Dodatok č. 10 je vyhotovený v 4 - rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  

po dve vyhotovenia.  

4.  Dodatok č. 10 nadobúda  platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť od 01. 01.  

2020. 

5.  Zoznam príloh pre zmluvné obdobie roku 2020 : 

 

Príloha č. 1 – dopravný výkon a kvantifikácia výšky príspevku za záväzok na rok 2020 

Príloha č. 2 - výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

V Štitároch, dňa                                  V Nitre, dňa  

 

za objednávateľa:                                                     za dopravcu 
 

 

 

 

Ing. Zuzana Vinkovičová                                     Ing. Juraj  Kusy    

starostka obce                                                        Člen predstavenstva   
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Príloha č. 1 

 

 

Dopravný výkon podľa liniek a platných CP na rok 2020: 

 
Číslo 

linky 

Názov linky Počet za týždeň 

spojov 

Počet za týždeň 

Km 

27 Železničná stanica Nitra – Štitáre, Jednota  158 378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantifikácia výšky príspevku za záväzok 

v roku 2020 

 
Ukazovateľ Ukazovateľ 

Ubehnuté kilometre (prepravný výkon) 18 186,4 

* predpokladaná výška príspevku za záväzok 

 

- výška príspevku za záväzok obcou - preddavkovo 

34 553,-  € 

 

34 553,-  € 

Rozhodujúcim ukazovateľom pre plnenie zmluvy je výkon v kilometroch podľa 

schváleného cestovného poriadku 

 

 

* rozdiel   nákladov   a   tržieb   z  činnosti   pri   predpokladanom   počte ubehnutých 

   kilometrov na r. 2020 s primeranou rentabilitou 4% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


