
D O D A T O K  č. 2 
 

k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej 

doprave č. 4178/2022/OD-8090 
uzatvorenej v súlade s § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v súlade 

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

a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 v znení 

neskorších zmien, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Košický samosprávny kraj 

Sídlo:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Štatutárny orgán:   Ing. Rastislav Trnka, predseda 

IČO:  35 541 016 

DIČ:  2021624924 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN:  SK 52 8180 0000 0070 0018 6505    

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

Dopravca:  ARRIVA Michalovce, a.s. 

Sídlo:  Lastomírska 1, 071 80 Michalovce 

Štatutárny orgán:  Gejza Sačko, predseda predstavenstva 

  Ing. Jozef Klink, EMBA, podpredseda predstavenstva 

  Peter Nagy, člen predstavenstva 

  Gejza Sačko, prokurista 

IČO:   36 214 078 

DIČ:   2020041111 

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

IBAN:  SK69 0200 0000 0011 7241 3455   

(ďalej ako „Dopravca“) 

(Objednávateľ a Dopravca ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 

sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s Článkom 5 bodom 5.9 písm. j) 

Zmluvy v znení ustanovení dohodnutých v článku II. tohto dodatku. 

 

Preambula 

Podľa bodu 5.9 písm. j) druhého odseku Zmluvy sa výška Mesačných úhrad v kalendárnom 

roku 2022 stanovuje pomerom rozdelenia dopravných výkonov pre Dopravný región 

k celkovým dopravným výkonom zabezpečujúcich dopravnú obslužnosť v územnom obvode 

Košického samosprávneho kraja a jeho záujmovom území, zo sumy 24 000 000 € (slovom: 

dvadsaťštyri miliónov eur). Keďže dopravné služby vo verejnom záujme sú poskytované 

Dopravcom podľa Zmluvy až od 1. 4. 2022, vychádza sa pri výpočte Mesačných úhrad 

z pomernej časti sumy 24 000 000 € (slovom: dvadsaťštyri miliónov eur), ktorá je určená 

pre celý kalendárny rok 2022. To znamená, suma určená pre výpočet Mesačných úhrad 

pre obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022 je 

18 000 000 € (slovom: osemnásť miliónov eur). 
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I. 

Účel uzatvorenia dodatku 

Účelom uzatvorenia dodatku je úprava výšky sumy určenej pre výpočet Mesačných úhrad 

pre obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy na rok 2022.  

 

II. 

Dohodnuté ustanovenia 

1. V súlade s bodom 5.9 písm. j) Zmluvy sa celková suma pre výpočet Mesačných úhrad pre 

obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy na rok 2022 navyšuje z 18 000 000 € 

(slovom:  osemnásť miliónov eur) na 21 450 545,21 € (slovom: dvadsaťjeden miliónov 

štyristopäťdesiattisíc päťstoštyridsaťpäť eur a dvadsaťjeden centov). Výška Mesačnej 

úhrady pre Dopravcu na rok 2022 sa stanoví pomerom rozdelenia dopravných výkonov pre 

Dopravný región k celkovým dopravným výkonom zabezpečujúcich dopravnú obslužnosť 

v územnom obvode Košického samosprávneho kraja a jeho záujmovom území, a to podľa 

Prílohy č. 2 Zmluvy v čase jej podpisu.  

2. Rešpektujúc ustanovenie uvedené v bode 1. tohto článku je suma pre výpočet Mesačných 

úhrad pre Dopravcu, na obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy na rok 2022, 

vo výške 9 540 999,70 € (slovom: deväť miliónov päťstoštyridsaťtisíc 

deväťstodeväťdesiatdeväť eur a sedemdesiat centov). 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny upravené v tomto dodatku sa vzťahujú na obdobie 

od 1. 4. 2022. 

3. Tento dodatok je vypracovaný v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach, pričom 

Objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Dopravca 2 (dve) vyhotovenia Zmluvy. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti. 

 

 
Košice dňa   Košice dňa   
 

Za Objednávateľa:  Za Dopravcu: 
 
 

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

Ing. Rastislav Trnka 
predseda

 
 
 

................................................................ 
Gejza Sačko 

predseda predstavenstva 
 
 
 

............................................................. 
Ing. Jozef Klink, EMBA 

podpredseda predstavenstva 


