
Dodatok č. 1 

ku Zmluve o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej 

autobusovej dopravy na Autobusové stanice  

č. ............. 

uzatvorenej v zmysle § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov a § 23 zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov a  v súlade s Článkom 6 bodom 6.10 Zmluvy o službách prímestskej autobusovej 

dopravy vo verejnom záujme  v dopravnom regióne Liptov  č. ŽSK: 1053/2019/OD a Zmluvy 

o službách prímestskej   autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava č. 

ŽSK: 1054/2019/OD, ktoré boli uzavreté medzi Žilinským samosprávnym krajom, ako 

Objednávateľom a ARRIVA Liorbus, a.s., ako Dopravcom 

(ďalej len ako „Dodatok č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

medzi 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 

obchodné meno: ARRIVA Liorbus, a.s. 

sídlo: Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok  

IČO: 36 403 431 

zastúpený: 

László Ivan – predseda predstavenstva 

Ing. Milan Mojš – podpredseda predstavenstva 

Ing. Karol Petőcz – člen predstavenstva 

zapísaný: V OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č.: 10334/L 

DIČ:   

IČ DPH:   

bankové spojenie:   

IBAN:   

(ďalej v texte ako „Dopravca“, výlučne vo význame v zmysle Čl. II. bodu 2.1 písm. a) tejto Zmluvy 

a „Prevádzkovateľ autobusových staníc“ výlučne vo význame, v zmysle Čl. II. bodu 2.1 písm. b) 

tejto Zmluvy) 

 

1.2 

obchodné meno: Žilinský samosprávny kraj 

sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

IČO: 37 808 427 

zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

zapísaný:  

DIČ:   

IČ DPH:   

bankové spojenie:   

IBAN:   
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  (ďalej v texte len ako „ŽSK”) 

 

1.3 

obchodné meno: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. 

sídlo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina 

IČO: 511 103 69 

zastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľ 

zapísaný: 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 

68560/L, Oddiel Sro 

DIČ:   

IČ DPH:   

bankové spojenie:   

IBAN:   

(ďalej v texte len ako „Integrátor” v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

1.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1 dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o úhrade 

 príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy 

 na Autobusové stanice nasledovne: 

 

 1.1.1 v Článku II. Vysvetlenie, výklad pojmov a úvodné ustanovenia sa do bodu 2.1 dopĺňa 

 písm. b6) v nasledovnom znení: 

 

 “b6) Ďalším prevádzkovateľom autobusovej stanice (v príslušnom gramatickom tvare) sa 

 na účel tejto Zmluvy rozumie každý ďalší prevádzkovateľ autobusovej stanice na území SR, 

 ktorý má k nehnuteľnostiam v podobe autobusových staníc, bližšie uvedených v prílohe č. 2 

 tejto Zmluvy právny vzťah vlastníka, správcu alebo nájomcu a má s Dopravcom riadne 

 uzatvorenú  zmluvu, ktorá Dopravcu oprávňuje vstupovať do priestorov príslušnej 

 autobusovej stanice).“ 

 

 1.1.2 v Článku III. Predmet zmluvy sa bod 3.3 a 3.4 mení nasledovne: 

 

 „3.3 Predmetom tejto zmluvy je taktiež: 

 a) Záväzok ŽSK uhradiť príspevok na refundáciu nákladov za prístup spojov 

 prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice, o ktorých má vedomosť, v zmysle 

 bodu 3.4 písm. a) tohto článku najneskôr do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po 

 mesiaci  vykonania vstupov Dopravcom, a to vo výške a za podmienok uvedených v Článku 

 IV. tejto Zmluvy.  Oprávneným nákladom Dopravcu je dohodnutá sadzba za vstup 

 vynásobená počtom vykonaných spojov v rámci prímestskej autobusovej dopravy zo strany 

 Dopravcu na príslušnej autobusovej stanici za príslušné obdobie (jedná sa o interné 

 vyúčtované nákladov Dopravcu za prístup na autobusové stanice). 
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 b) Záväzok ŽSK uhradiť príspevok na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej 

 autobusovej dopravy na Autobusové stanice, o ktorých má vedomosť, v zmysle bodu 3.4 b) 

 tohto článku najneskôr do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci  vykonania vstupov 

 Dopravcom. Oprávneným nákladom Dopravcu je dohodnutá sadzba za vstup v zmysle bodu 

 2.1 písm. b6) vynásobená počtom vykonaných spojov v rámci prímestskej autobusovej 

 dopravy zo strany Dopravcu na príslušnej autobusovej stanici za príslušné obdobie 

 (oprávneným nákladom Dopravcu je zmluvne dohodnutá vyúčtovaná a fakturovaná sadzba 

 rovnajúca sa sadzbe za vstup bez DPH vynásobená počtom vykonaných spojov v rámci 

 prímestskej autobusovej dopravy zo strany Dopravcu na príslušnej autobusovej stanici v 

 zmysle bodu 2.1 písm. b6) tejto zmluvy.“ 
  
 „3.4 Dopravca sa zaväzuje, že najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
 v ktorom mu boli vstupy vyúčtované: 
 
 a) Prevádzkovateľom autobusovej stanice podľa platnej dopravnej licencie udelenej 
 príslušným správnym orgánom v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 
 neskorších predpisov a schváleného platného cestovného poriadku so zastávkou na 
 Autobusovej stanici uvedenej v Článku II., bode 2.1 písmene b1) až b5) tejto Zmluvy, 
 poskytne výkaz vjazdov a výjazdov na Autobusové stanice prostredníctvom databázového 
 strojovo čitateľného súboru, ktorého vzor tvorí Prílohu  č. 1 tejto Zmluvy Integrátorovi, a to 
 za účelom jeho kontroly. 
 

 b) Ďalším prevádzkovateľom autobusovej stanice podľa platnej dopravnej licencie udelenej 

 príslušným správnym orgánom v zmysle Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

 neskorších predpisov a schváleného platného cestovného poriadku so zastávkou na 

 Autobusovej stanici uvedenej v Článku II., bode 2.1 písmene b6) tejto Zmluvy, poskytne výkaz 

 vjazdov a výjazdov na Autobusové stanice prostredníctvom databázového strojovo 

 čitateľného súboru, ktorého vzor tvorí Prílohu  č. 1 tejto Zmluvy Integrátorovi, ako aj kópiu 

 vyúčtovania, alebo vystavenej faktúry a to za účelom  kontroly.“ 

 

 1.1.3 v Článku IV. Povinnosti zmluvných strán sa dopĺňa bod 4.10 v nasledovnom znení: 

 

 „4.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvy Dopravcu uzatvorené so všetkými Ďalšími 

 prevádzkovateľmi autobusových staníc v zmysle bodu 2.1 písm. b6) tejto zmluvy tvoria 

 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej prílohy. Pri akejkoľvek zmene zmluvného vzťahu je 

 Dopravca povinný o tejto skutočnosti informovať ŽSK a Integrátora v dostatočnom časovom

 predstihu, avšak min. 30 dní pred uplatnením vyúčtovania za príslušný mesiac.“ 

 

 1.1.4 v Článku V. Záverečné ustanovenia sa mení bod 5.8 v nasledovnom znení: 

  

 „5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 

  Príloha č. 1 - Vzor výkazu vjazdov na Autobusové stanice. 

  Príloha č. 2 – Úradne overené Zmluvy Dopravcu uzatvorené so všetkými Ďalšími  

  prevádzkovateľmi autobusových staníc.“ 

   

1.2  Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní ekonomických, fakturačných, personálnych  a 

 mzdových služieb ostávajú nezmenené v platnosti. 
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Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

2.1  Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o úhrade príspevku na refundáciu 

 nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice. 

 

2.2  Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy dostane Dopravca 

 a súčasne Prevádzkovateľ Autobusových staníc, jeden (1) rovnopis dostane ŽSK a jeden 

 (1) rovnopis dostane Integrátor. 

 

2.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

 deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

 Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov. 

 

2.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tohto dodatku prečítali, jeho obsahu, právam a 

 povinnostiam z neho vyplývajúcich porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom 

 a so skutočnosťou, že tento dodatok neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne 

 nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiline, dňa 22.12.2020 

Za ŽSK 

 

 

 

_____________________________________ 

                     Ing. Erika Jurinová, v.r. 

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 

 

 

V Žiline, dňa 23.12.2020 

 

Za Integrátora 

 

 

_____________________________________ 

                     Ing. Richard Staškovan, v.r. 

           konateľ 

 

 

 

V Ružomberku, dňa 29.12.2020 

 

Za Dopravcu a súčasne Prevádzkovateľa Autobusových staníc:     

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________           

  László Ivan,                                          Ing. Karol Petőcz, 

         predseda predstavenstva, v.r.                                  člen predstavenstva, v.r. 
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Príloha č. 1 – Vzor výkazu vjazdov na Autobusové stanice 

 

Sumárna tabuľka   

Autobusová stanica Dopravca 
Mesiac                 

/za rok 20../ 
Sadzab za vstup 

€/bez DPH 

Celkový počet 
vstupov za 

mesiac 

Suma na 
refundáciu v € 

Ružomberok AS           

Liptovský Mikuláš, AS           

Trstená, AS           

Námestovo, AS           

Dolný Kubín, AS           

Žilina, AS      

Banská Bystrica, AS      

......      

Spolu     

 

 

Mesačný výkaz vstupov na autobusové stanice 
  

Dátum Linka Spoj Dopravca - stredisko EČ zastávky Zastávka 

x.y.2020 50X40Y x ARRIVA Liorbus, a.s. - Dolný Kubín 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x ARRIVA Liorbus, a.s. - Trestená 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

x.y.2020 50X40Y x x 30586 Ružomberok [*SK-RK],,AS 

            

            

            

            

            

Spolu počet 
vjazdov za 

......“mesiac“ 20.. 

..... ............ EUR bez DPH sadzba: ...... bez DPH/vstup 

 

 

 

 








































































































































