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lZápisnica z valného zhromaždenia

_Spolo'ťšnosť':l Integrovaná doprava Žilinského kraja. s. r. o.
sídla: Pri Rajčianke: 2900/43. 010 01 Žilina
IČO: 51110369
Zapísaná v Obeh. reg.: Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 6'8560/L dňom 15.9.2017
Miesto konania: Valné zhromaždenie spoločnosti lsa konalo formou ...per rollan-l“
Dátum konania: „per rollam“ l26.5. 2020

Program:

l. Schválenie formou ...per rollam“ predsedu valného zhromaždenia .a zapisovatel'a 'valného-
zhromaždenia.

2. "Schválenie formou „Per rollam“ predloženej ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY spoločnosti za rokl
2019.

3. .Schválenie formou „per rollam“ .oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškovana,
v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „Zmluva
o poskytovaní účiovnýt'll a poradenských' služieb v oblastí miezd, daní a účtovníctva" v zmysle
realizovane'ho verejného obstarávania a v zmysle dokumentov z prílohy.

4. Odsúhlasenie zámeru formou „per rollarn“ uzatvorenia .Zmluvy o Založení .SLOV'Elsl'fšKE'aJl
ASÜCIACIE ORGANIZATOROV VERE.II\ÍEJ'l DOPRAVY“

Účasť na valnom zhromaždení:

Spoločníei:
Za spoločníka ŽilinskyzI samospráyglyI kraj:
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Počet hlasov spoločníka: 65 hlasov

Lg spoločníka Mesto Žilina:
Mgr.- Peter Fiabáne, primátor

Počet hlasov spoločníka: 35 hlasov

Za spoločnost* Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.:
Ing. Richard Staškovan, konateľ'

Na základe uzatvorenej spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením.
obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského kraja. s.r.o. (ďalej len „spoločnostmy ktorá bola
uzavretá podľa § 105 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zak'la'dateľmi
Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina sa uskutočnilo 'Valné zhromaždenie
spoločnosti formou per rollam.

V zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy plati. Obmedzenie konateľského oprávnenia:
Konateľ je oprávnený dojednávat' samostatne obchodne prípady, disponovať s- majetkom.
spoločnosti a uzatvárať zmluvy. 'dohody a vykonávať iné právne úkony v mene spoločnosti,



z ktorých'je'spoločnost' zaviazaná a zodpovedná iba do hodnoty 2-0 000,-- EUR; nad' túto čiastku
je potrebný predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.

Podľa čl. IX bodu 18. spoločenskej zmluvy je mozne, že spoločníci mčáu prijímať
uznesenia aj mimo valnéhol zhromaždenia. Návrh uznesenia spolu s materiálmi, lo ktorých sa má
hlasovať, predkladá spoločníkom na vyjadrenie konateľ' spoločnosti, alebo spoločníci, ktorých
vklady dosahujú 10 % základného imania alebo dozorná rada. Písomný návrh uznesenia spolu
s materiálmi, o ktorých sa má hlasovať, sa predkladá spoločníkom na vyjadrenie bud' v listinnej
podobe na adresu sídla spoločníka alebo v elektronickej podobe autorizovaný v zmysle zákona
o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) do elektronickej schránky spoločníka spolu
s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie a hlasovanie spoločníka, ktorá nesmie byt“ kratšia ako
15 kalendárnych dní od doručenia návrhu uznesenia spolu s materiálmi, o ktorých sa má hlasovať.
Spoločnici zasielajú svoje písomná vyjadrenie a hlasovanie bud“ v listinnej podobe na adresu sídla
spoločnosti alebo v elektronickej podobe autorizované v zmysle zákona o e-Governrnente (zákon
č. 305/2013 Z. z.) do elektronickej schránky spoločnosti. Ak sa 'spoločník 'nevyjadrí v lehote, ktorá
mu bola oznámená, plati, že nesúhlasí.

Dňa 26.5.2020 boli zaslané do elektronickej schránky jednotlivých spoločníkov
žiadosti o hlasovanie v rámci Valnáho zhromaždenia spoločnosti formou ,.,per rollaln“
spoločne s návrhom uznesení a potrebnou dokumentáciou, ktorá bola predmetom
schval'ovacieho procesu. Termín pre schválenie/neschválenie bol stanovený do 10.6.2020.
Dňa 8.6.. 2020 bolo doručené v písomne - listinnej podobe hlasovanie, resp. schválenie
predložených uznesení zo strany spoločníka Žilinského samosprávneho kraja. Dňa 8.6. 2020
bolo doručené v písomnej - listinnej podobe hlasovanie, resp. schválenie predložených
uznesení zo strany spoločníka Mesto Žilina.

Dokumenty potvrdzujůce priebeh hlasovania sú neoddeliteľnou prílohou tohto
zápisu.

'I K'bodn'č. l programu:
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo formou „per rollam“ za predsedu valného
zhromaždenia p. Ing, Eriku Jurinovt'l a zapi-sovateľalp. Ing. Richarda Staškova'na.

„ZA“ 10.0 hlasov
„PROTI“ O hlasov
_,zDRZAL sa*1 O hlasov

i K bodu č. 2 programu:
Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „pet rollam“ predložená riadnu
ŮČ'TovNÚ zÁvIERKU apalačuuai za mk. 20119.

„za“ 10.0 hlaauu
„PROTI“ O hlasov
„zDRŽAL SA“ O hlasav

o K bodu č. 3 programu:
Vzhľadom na skutočnosti, .že integrovaná doprava l Žilinského kraja, s.r.o. zabezpečuje
svoje prevádzkové činnosti v oblasti miezd, dani a účtovníctva dodávateľskou formou,
ktorej zmluvný základ tento mesiac končí, momentálne prebieha verejné' obstarávanie fonno'u
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obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, v zmysle § 117* Zákona č. 343i2015 Z. Z. o-verejnom

obstarávaní na predmet zákazky: „Poskytovanie účtovných aporadenských služieb v oblasti miezd,
dani a tičrovnictva“ . Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje prostrednictvom IS eZakazky
podl ID: 33981071 | Kod: E '4 . Trvanie zmluvného vzťahu sa predpokladá na obdobie 48 mesiacov,

resp. do vyčerpania množstevnáho limitu poskytovaných služieb, ktoreho horná hranica je
obmedzená. Samozrejme existuje možnost" kedykoľvek služby yypovedať' bez udania dovodu
bez zmluvnej sankcie.
Na základe-vyššie uvedeného, v zmysle Článku X., bodu 9. spoločenskej zmluvy (obmedzenie
konatel'ského oprávnenia) je potrebne zabezpečiť súhlas Valného zhromaždenia IDŽK, s.rj.o-. na
úkon podpisu zmluvy. Takýto súhlas je potrebný aj na uskutočnenie základnej finančnej kontroly
pred podpisom zmluvy. V zmysle predpokladanej hodnoty zákazy ako súčasť verejného
obstarávania je výsledná 'cena zákazky vyššia ako 20 000 E (dĺžka zmluvy je 4 roky), preto je
potrebné na tento úkon ziskat* súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo formou „per rollam“ oprávnenie konateľa
spoločnosti lng. Richarda Staškovana, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy,
na podpísanie zmluvy pod názvom ,Zmluva o poskytovani účtovných a poradenských

služieb v oblasti miezd. dani a účtovnicwaii, ktorá je výsledkom verejného obstarávania
na predmet zákazky ,foskyrovanie účtovných a poradenských služieb v oblasti rniezd dani a.

účtovníctva“ vztnysle dokumentov z prílohy.

„ZA“ 100 hlasov
„PROTI“ 0' hlasov
,_,sRżAL SA“ Ol hlasov

K bodu č. 4 programu:
Euistujúci Integrátori v SR, ako jednotlive obchodne spoločnosti, založené samosprávnymi
krajmi a krajskými mestami na .zabezpečenie nasadenia a prevádzky integrovaných
dopravných systémov, v rámci jednotlivých regionálnych posobnosti samosprávnych
krajov sa duhadli ua vytvuz-euí SLOVENSKEJ ASOcIÁCIE ORGANIZÁTOROV
VEREJNÉ] DOPRAVY (SAOVD). Účelom vytvorenia organizačnej platformy je
dosahovanie spoločných cieľov, súvisiacich so zavádzanim integrovaných dopravných
systemov v rámci jednotlivých územných pôsobnosti zakladateľov, ako aj koordinovani'e'
spoločných aktivít, stanovisk, žiadosti a výstupov v oblasti organizovania verejnej losobnej
dopravy v celoštátnom meradle.
Všetci zakladajúci členovia združenia sú prijatí za riadnych členov Českej asociácie
organizátorov verejnej dopravy (ČAOVD). Nakoľko skúsenosti zo zahraničia, ktorými sil
už. prešli naši susedia v ČR v oblasti zakladanie organizátorov a samotnej integrácie
verejnej dopravy sú a budú inad'alej pre nás veľmi cennei,l stane sa naše slovenske
združenie riadnym členom, resp. partnerom českého združenia. Členstvo. v ČAOVD
v podobe troch riadnych členov, ako zakladajúeich členov SAOVD zanikne, tza'l.
nahradíme ho jednotným členstvom slovenskeho združenia. Predpokladaný ltermin je
k 31.12.2020, resp. od 1.1.2021.
Sidio združenia bude podla dohody u nas v Žiline, prvou predsedničkou združenia bude p.
ing. Zuzana Hordikovd. generálna riaditeľka Bratislavskej' integrovanej dopravy, ako
najstaršej IDS' v SR a zároveii už plne fimgujlicej aja - Ing. Richard Staškovan budem
rajomnikom združenia v oblasti jeho správy afllngovania.



Valnél :člllrorlnążdoní'ol spoločnosti .odsúhlas'ilo formou „por rollanl“ zámer uzaworonifa„Zmluvy o založení SLOVENSKEJ .ASOCIACI-E .O-RGANIZATOROV VERE'INE'JDOPRAVY“

,zA“ IO'O mam
„PROTI“ O hlasov
„ZDRŽAL SA“ Oi hlasov

Mala: 'aisovfltoľl'

' ' '_ _ _ "MUM-H“lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliší.

Ing; Rioh'är'd' Stáškowon '

N Návrh umo'ooní Valné'ho zhromaždenia spoločností
:o ÜŮTOVNÁ zÁvIERKA apalu-čuuari za rak 20.119' l
3; Návrh ,Zmluvy o posbžtovonŕ účtovných o poradenských služieb v' oblasti miezd. dožil' o

Iičrm'm'c'rvo “ .-u Návrh .Zmlmiy o založení' lSLC)V)'-:ÍÍ\:ÃS'K]E'1Í AŠÔCIÄČIE ORGANIZĂTŮRÜV VEREWE]
WPM VY“

fl Dokumenty lpohhufl'clznjnoo l1:›l'iol':›l.=::h l hlasovania; (žiadosti o vykonani.o".hlaoovanía', hlasovanie
jednotlivých spoločníkov)
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Návrh uznesení Valného zhromaždeniu spoločnosti:

Umenie l

ialne' zhromaždenie spoločností schvaľuje formou ..per .nolldlsjon"'i za predsedu valného
:bomazfdenía p. Ing. Eríku Jurínovú a zapísavateľa p.- In-g. Rícharda Staškavana.

l'lleeenie 2

Hilfflť' Zhromaždenie-spoločnosti. sehvaľujeformou .. per roííam'“ predložený ziadnu ÚČTOVN'Ú
x, 2:! ITERKUspoločností zal rok 2.019 v zmysle dokumentov z prílohy.

' [Mania 3

Fable zhromaždenie spoločností schvaľuje. formou „per rollam “ oprávnenie konateľa
Wočnosrí Ing. Rícílarda Sraškovana. v zmysle. Čl. X. bod '9. spoločenskej zmlmw.
lv podpísanie zmluvy pod nazvom .. Zmluva o poskytovaní účtovných a poradenských služíeb
'T milosti míezd. daní a účtovníctva". hard je výsledkom verejne'ílo obstarávania na predmet'
:áhlzh .. Poslgnovaníe účtovných a poradenslglch slušíeb v oblasíí míezo' daní a účtovnícwa “

- 1* mysle dokumentov zprílohy.

['Ilflenie 4

iällínlí zhromaždenie spoločností odsuhlasuje . formou ...per rollam “ zámer uzatvorenía .. Zmluvy
Í :l :uložení SLOVENSKEIASOCIACIE O-RGANIZA TOROV VEREJNÉ! DOPRA VY“ v zmysle

Muzenrov zprílohy.

mv:

*z h ÚČTOVNÁ zÄVIERKA -apulačuaafi za :ek 2019
Il Návrh ...Zmluvy 'o posbtovaní účtovných a poradenských služieb v oblastí mílfžízťcí.l daní a

ličrovnícíva '“ I
.í'l 'Suávrh „Zmluvy o založení SLOVENSKEI ASOCIÄCIE- ORGANIZATOROV VEREINEI

DOPRAVY“

Integrovaná doprave Žilinského k.reja.„s.r.o.. Pri Rajčianke 290fl/43. 010-01' Žiline'
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.Zmluva o poskytovaní ů'čtovnýeh- aporadenslfiých :služieb v oblasti 'fmiezd_,. dianiaúčtovníctva
`uzatvorená v mysle §§. 269 Ods.. 2 Zákona č". 51311991 Z'b. Obehadného zákonnlkaa§ 83:LZákona (ES4312015 Z". z.. o.: verejnom Obstarávaní a O zmene... a doplnení' nie'ktolfýeh Zákonov

._(dfafflej' v texte len akO 1„znnuva“ v pŕíãlušnom gralnatlfikvm Wfirv)
nite-'dal

l.. Objednãvąteľt Integrovaná doprava' 'Žilinského krajů, a,._.l.va“-.„Sidlu: .Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 żiliualPrávna forma: Spoločnosť s ručením obme z enýfll'Zmlhaený: Ing. Richard Staškovan! konateľ'ICQ 5-1-1 10369DIČ: 2126590252IČ pre DPH: Smlĺflã-Q'ÜESÉBmkove spojenie :

(I'hlcj ako „objednávateľ“ vpfialušfiüni gramatlßkom Ware3
a

_Oplnj víťagný uchádzačdoplhívíťazny uchad ' -ÍÜ .':Qú u' . 'f ~ doplní víťazný uchádzač izmý: .doplní víťazný uchádzač
.doplní víťazný uchádzašdoplní víťazný uoh 'IČ- ;I'e DPH: .dophlí víťazný uch'ádżaš__ _ _ ' qaqjenie :' 'doplní víťazný uchádzaeGluůau: ' dúplnivlťflzný uchaťlĺhlej len ako „poskytovateľ“ v príslušnom _gralnatiekoln tvareJ

2. Pfikymvatel't
Siůo: _

§9
[i

*SPBÍH 33' BKD .mzluvna sauny“ :v príslušnom gramatieleoľn 'tvareJ
Úvodné ustanovenia 'a

vysvetlenie pojmov

:n mdávanie- zákazky s nízkou hodnotou-podľa § 117 zákona č. 343/2015. Z. z. o-verejn'Ommávaní a o zmene a doplnení niektorých z Orlov v' znení'neskoršíeh predpisOv na predmetMy s názvom: „Poskytovanie účtovných aporadenských služieů zv-nbłasfi miezd; dam-'a

VFW'ÜBHÍB Pflĺfllův Dblia-h-'nutýeh v--zmluvť

ÉMým d-Ûklazdflm (ďaleĺ 'V texte 161_1- ak'fl ,:üčĺüvný _doklaď' vzpríslu'šnom gram'" _ atielgOm_nm) sa rozumie; Iistlnná zpíoomnosť (vlvktl'Oa-ícký dokląllnent z_ IS: poskytovateľaJJ ktoré
Pl'ulkazuje, resp. dokladuje' priebeh řa výsledok.činnosti objednávatçľa. na účely Zaúčłvvatli'a;



IS poskytovateľom rozumie sofivér poskytovateľa, _ptosne'da'íew'om ktoreho zabe .. -LÍ'ĺjĺuj-ą.sllůy v zmysle tejto zmluvy a ktorého'výstupom sú jednotlivé účtovné doklady.
Meellčným úkonom (dialej v texte, len ako „mesačný úkon“ v príslušnom gramatickom tvare)sa rozlmlie:
súbor úkonov potrebných k poskytovaniu rozsahu služby za kalendárny mesiac, teda 'súborvwkých potrebných sluzieb, všetkých požadovaných úkonov za účtovné a poradenské službyv wlasti miezd, daní a účtovníctva, v zmysle písm. A) Prílohy č. 1 tejto zmluvy vyjadrenýĺ v'`iehlotłto'lu'ej cene za jeden účtovný doklad za kalendárny mesiac. Jednotková 'cena v tomtopripade zohľadňuje množstvo práce (súbor úkonov) potrebnej. na zabezpečenie požadovanéhomva služieb v pomere k jednému účtovnému dokladu za jeden kalendárny mesiac.
Rohýn ákonom (ďalej v texte, len ako. ,Jočný akon“ v. príslušnom gramatickom tvare) samia:

lsúbor úkonov potrebných k poskytovaniu 'rozsahu služby za kalendárny rok, 'teda 'súborvåeltých potrebných služieb, t. j. všetkých požadovaných úkonov 'za spracovanie. podldatlov1:1: komlidovanú ročnú uzávierku, v z'rny'sl'e písni. B) Prílohy o. 1 tejto zmluvy, vyjadrený vjuhotkovej cene za ročný úkon.

tďiq' spoločne, len ako ,_,ačtovoéê-úkonyW príslušnom grainatiekom tvare)

Čláuuk I.
Predmet a rozsah zmluvy (rámec)1.! Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať účtovné -a'p'o'radenské'řshåay v oblasti miezd, daní -a účtovníctva objednávateľovi, bližšie?àleeifikované, v zmysle prílohy č. l tejto zmluvy - Špecifikácia predmetu zmluvy, a tov rozsahu (rámci), v zmysle bodu. 1.2 tohto 'článku a záväzok objednávat'eľa za riadne :avom poskytnuté služby zaplatiť' poskytovateľovi. odmenu, v zmysle Článku IV. tejtomluvy.

LZ Poskytovateľ .sa touto zmluvou zaväzuje: la) poskytovať mesačné :ikony,-v rozsahu podľa' potreby objednávateľa, avšak v'tnaa.románu (rámci) štyritisicpäťsto (.4 500) mesačných 'akooov za celé obdobie trvaniazmluvného vzťahu;
b) poskytovať ročne' úkony podľa. potreby' objednávateľa, avšak v max.. rozsahu(mi) ledva (1) ročný :akva ročne. resp. štyri (4) ročné úkony za este- cbdabie trvala-iazmluvného vzťahu.

13 Zmluvné strany vyhlasujú. 'že sa objednávateľ touto' zmluvou nezavázuje vyčerpať celýrozsah poskytovaných služieb (rámec), v zmysle bodu 1.2 tohto článku a taktiež, že anispodný rozsah poskytovaných služieb (rámec), nie je stanovený a bude závisieť výlučneod konkrémej potreby objednávateľa, tak ako je: to 'uvedené v bode 1.2 písm. a) a: b),ll'vá veta.

Článok-IL _Doba platnosti zmluvy a spôsoby jej skončenia2.1 Táto zmluva. sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 48 mesiacov odo* dňanadobudnutia jej účinnosti, v zmysle bodu 9.8 Čl. X tejto zmluvy .alebo do. vyčerpaniaposkytnutia max. 'rozsahu mesačných- .úko'aov--a ročných ětíkonov, v zmysle bodu 1.2 Čl.l» tejto onlllvy- '-



Ľ.“ Zmluvu je možné ešte pred uplynutím doby alebo" skutočností uvedenýeh v ,bude 21.1.tohto článku ukončiť:
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných Suán. Vpísomnej dohode-o ukončení zmluvyuvedú zmluvné strany deň, ku ktoremu platnosť zmluvy skončí;b) písomnou výpoveďou objednávateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu pričom výpovedná'_lehota je nojmesačná a začne plynúť od prvého 'dňa-mesiaca nasledujúceho po 'doručenípísomnej výpovede dIuhej zmluvnej strane;c) písomnou výpoved'ou poskytovateľa z dôvodu. ak- za posledné tri (3) kalendárne-mesiaoe dojde min. 3 x po sebe u objednávateľa k prekľo'čeniu množstva] 50' mesačnýmlilzmov o viac, ako 150 mesačných ákonovd) odaúpauim ad zmluvy, v mysle Čl.. vII tejto zmluvy.

Čláuuk III-_
Práva a povinnosti zmluvných-stránMytovateľ sa zaväzuje:

a) Püalrytovať služby v zmysle tejto zmluvy ajej prílohy riadne, včas la s poüe'bn'oúStarostlivosťou;
b] pri plnení podľa tejto zmluvy postupovaťv súlade so všeobecne záväznými právnymi' ' platnými v SR a ustanoveniami tejto zmluvy a jej prílohy č. 1;c) pokial' sa v priebehu plnenia podľa tejto zmluvy vyskytnú skutočnosti,ktoré můžulll' vplyv na plnenie tejto zmluvy, pokyny objednávateľa, je poskytovateľ' povinný' bezotłladu otom informovať objednávateľaa je povinný vykonať úkony na odvráteniehoziaeej škody;
d) poskytovateľ je povinný chrániť všetky práva a oprávnené záujmy objednávateľá,

Fomedníctvom inej poverenej osoby a na vlastnú zodpovednosť. Pokial' budú službyvykonávaná inou poverenou osobou zodpovedá poskytovateľ za tieto služby tak, ako by
f) poskytovateľ nie je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa, pokiaľ sú tieto vloopore s plamýnli všeobecne. záväznými právnymi predpismi. Zároveň je povinný?` 'vateľa na túto skutočnosť' upozorniť;c) po skončení platnosti tejto zmluvy odovzdať lobj'l'edl'zlávateľovi .eelů dokumentácia,-horá vznikla v súvislosti s napĺňanlm predmetu, tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) prebrať poskytované sl *' -y aa-zaplatiť za *ich poskytovani-e; eenu v dohodnutej výškea v stanovenej lehote;
b) odovzdať poskytovateľovi v- dohodnutých lehotách požadované doklady 'aposkytnúť mu veci a informácie, ktoré' sú potrebne- k riadnemu splneniu predmetu-zlnluvy, prípadne k určeniu jeho daňovej povinnosti, preddavkov na daň a inychdaňových povinností, ak z ich povahy alebo z tejto zmluvy nevyplýva, že ich mámbezpečiť poskytovateľ sám. Poskytovateľ je povinný. požiadať o potrebne doklady,-Iveci a infonnácie s dostatočným predstihom. Na účely vedenia účtovníctva saobjednávateľ zaväzuje priebežne, najneskôr však do siedmeho (7.) kalendárneho dňabežného kalendámeho. mesiaca predložiť poskytovateľovi vše' . účtovná 'doklady apísomnosti týkajúce. sa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. V prípade



Enemo'žl'loeti predloženia: potrebných požadovaných dokladov, je objednávateľ'povinný bez odkladu o tejto skutočnosti infonn'ovať poskytovateľa;o) ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie. právnych .úkonov v meneobjednávateľa je. objednávateľ povinný vystaviť' 'včas poskytovateľovi 'pouebnépísomne splnomocnenie;d) bez zbytočného odkladu upozorniť poskytovateľa na nedostatky v plnení zmluvy;e) že nezamestná ani inak nevyužije zamestnancov alebo partnerov poskytovateľa. bez;písomného súhlasu poskytovateľa. Toto obmedzenie. platí počas platnosti tejto zmluvya počas lehoty do dvanástich (12) kalendárnych mesiacov po jzej ukončení.

Celková maximálna dohodnutá eena za poskytovanie "služieb podľa tejto:- zl'l'rln'lv}__fl je.:limitovaná dohodou zmluvných stran, v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996' Z. z... o Genáeh 'vmeni neskorších predpisov a predstavuje:
Odmenu bez dane z pridanej hodnoty: EUR '_Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%: EURu spolu s DPH: EUR s DPH(Qovoln eur s DPH).

podľa tejto zmluvy.

Sklnočne' faktlnovaná eena. poskytovateľa za poskytovanie služieb.. podľa tejtozmluvy bude fakturovaná na-sledovným sposobom:
l) Za riadne. a včasné poskytovanie služieb prináleží poskytovate'l'ovi odmen-azaposkytovanie služieb, vzmysle pia-nl. A) Prílohy č. l tejto zmluvy, a to v' podobe--lisobku jednotkovej ceny za mesačné úkony a množstva mesačných :ikonou zakonkrétny kalendárny mesiac:Jednotkova cena za mesačný akon- v EUR bez DPHXPočet mesačných úkonov za konln'é't-ny kalendárny me'siae v EUR bez DPH.: EURCelková eena bez DPH: _ 'Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%: EURCelková cena spolu s DPH: EUR s DPH(slovom eur s DPH)

Zmluvné strany sa dohodli, že je poskytovateľ oprávnený' fakťlnoyať .Za půskymutíąSlužieb v maximálnom rozsahu 150 mesačných 'úkonov v priebehu. je'dneho'kalendárneho mesiaca. Ak počas platnosti zmluvy dôjde zo strany" poskytovateľa,_- na.áklade potreby objednávateľa ku poskytnutia služieb za viac, ako 1:50 mesačnýchukonov v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, zostava cena na hranici za 1-50mesačných :ikonou Tuto ustanovenienevylučuje možnosť'uplatneaia ustanovenia bodu
2.2 písm. e) ČL II. tejto 'zmluvy zo strany poslqrtovateľĺa.



4.4

4.5

4.?

*LI

5.1

b) Za.. riadne a včasné poskytnutie služby, vzm-ysle' písln B) Prílohy ě. l tejto"zmluvy prináleží pos-ky'tovatel'ovi pauš-ålna odmena v pod'obe-'jed-notkovej ceny za'ročné úkony za konkrétny kalendárny rok:Jednotková cena za ročný úkon v EUR bez DPH: EURCelková cena bez DPH: _Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%: E[JRCelková cena spolu s DPH: EUR 's DPH(slovom eur s DPH)

Povinnou prílohou faktúry -vystavenej poskytovateľom, v zmysle bodu 4.3 písm. a) tohtočlánku bude podrobný zoznam. zaúčtovaných' .účtovných dokladov za príslušnýkalendárny mesiac, ktorých spracovanie si objednávateľ objednal (formou zaslania'dokladov, podľa bodu 3.2 písni. b) Čl. III. tejto zmluvy poskytovateľovi), v zmyslebodu 5.1 Č'l. V. tejto zmluvy.

Objednávatel' sa zaväzuje do' pätnástich (15) dní od vystavenia faktúry uhradiť "dojednanú sumu na účet poskytovateľa uvedený v identifiká'cii zmluvných strán.Záväzok bude uhradený prostredníctvom banky a' považuje sa za -splatený pripísali-imdlžnej čiastky na účet poskytovateľa.

Faktúra musí obsahovať- náležitosti v zmysle zákonač. 222f2004 Z. z, odanl z pridanejhodnoty v znení neskorších predpisov.

V prípade, že faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniachtejto zmluvy, bude vľatená v lehote do desiatich ('10) pracovných dní

Poskytovateľ doručí faktúru za služby podľa tejto zmluvy na korešpondenčnů adresuobjednávateľa uvedenú v identifikácii zmluvných.stran, v zmysle bodu 5.3 tejto zmluvy;Poskytovateľ je alternatívne oprávnený 'doručiť fakt-l'iru vo: formáte PDF aleboekvivalentný prosuednictvorn elektronickej pošty .na e-mailovú adreallirichard.staskovan@idzk.sk.

Článok V. l' dojednania o objedn'ávaní mesačných úkonov a ročných úkon'ov a doručovanie-Jednotlivé účtovné úkony budú poskytovateľom spracované na základe podkladov(danadav, v zmysle budu 3.2 plan. h) Čl. III. taja: zmluvy) zaslanýchposkytovateľovi objednávatel'om.

Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými .opŕávn'eniami potrebnými napodnikanie, podľa tejto zmluvy v rozsahu, ktorý táto zmluva predpokladá, Že' bude'-sllůy poskytovať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich poskytovanie' budeovať pracovníkmi so zodpovedajúcou potrebnou kvalifikáciou.
Na doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa primerane použije-ustanovenie J§ 10.6ods. l písm. b) upravili-acc adresu na doručovanie za ustanovenie § 111 o'ds. “3 Zákona č.1600.0 1.5' Z. z.- Civilného sporov'eho poriadku upravujůoe doručovanie; písomností do'vlmtných růk.



Čláuukvl.Zodpovednosť a vylúčenie.zodpovednosti zaškodyZmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi: la) m škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním služieb podľa .tejto zmluvyPoskytovateľ zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním .služieb podľa,tejto zmluvy spôsobí objednávateľovi jeho pracovník; _b) m to, že poskytovanie služieb podľa te'to zmluvy bude realizované ,svynalozenímpotrebnej odbornej starostlivosti a bude "spliăať kvalitatívne kritéria, všeobecne známe včmle phlenia pre obdobný druh služieb.

Článok VII.-
Odstúpenie od zmluvym m mlluvných strán je oprávnená odstúpiť .od tejto Zmluvy: Ełk druhá zufl-uvnál- nfisplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne por-uší'*a podľa § 344 Zákona č'. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) ani v lehote: 1.5'i olb (hh, v ktorom 'po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola. druhoumu Stranou k tomu písomne vyzvaná.

(lýchivmaľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa ustanovení § 19.in! č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní' a o zmene a doplnení niektorýchv znení neskorších predpisov alebo z dôvodov ustanovených v tejto zmluve.
Zúvu': strany sa dohodli, že za podstatné porušenie 'zmluvy s právom' ' ľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy považujú pripad, ak poskytovateľvą'il do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený' konkurz alebo povolené'nom-lie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu najeho. majetok alebo: povolenie.-nWe.

Člňuuk vm.Min dãverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvoVhty informácie'poskytnuté ' ej zmluvnej strane za podmienok a na účely podľa'ljb zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, 'či jej boli poskytnuté písomne, ústne alebo,'Ij'n Sposobom,~alebo boli zistené pozorovaním sú dôvernými infonnáci'amí.
Mytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných infonnáeiách,mi: ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poskytnúť, či ina-kIFismmiť alebo urobiť známymi tretej osobe s výnimkou tých, ktoré sú v komerčnýchIzťahoch prípustné, použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a je povinný_ ute' dôverné informácie s. náležitou odbornou starostlivosťou chrániť-pred ichHorn. Na tento 'účel je poskytovateľ" povinný prijať :a vykonať všetky potrebne-má.
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Článuk IX.
Záverečné ustanovenia'Tato 'zmluva Sa může I'n'eniť alebo dopĺňať len očislovanými písomnyml dodaflsomipo'dpisanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Pokial' ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy; alebo jeho časť je alebo sa stane-ncplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebudo-mať táto neplatnost' alebo nevynútiteľnosť' vplyv na platnosť či vynútiteľ-n-osť ostatnýchustanovení tejto zmluvy alebo jej časti., pokiaľ'nevyplýva priamo z obsahu tejtozľnluuy...že-toto ustanovenie alebo jeho časť nemożflo oddeliť od ďalšieho obsahu.

republike.

.Akékoľvek spory vzniknute v súvislosti .8 'touto :zmluvou budú' zmluvné strany riešiť-predovšetltýnl vzájomnou dohodou. Ak -nedöjde k dohode... spor 'bude riešiť príslušnýsúd.

Táto zmluvajeí. vyhotovená v] dvoch (2') rovnopisooh s platnosťou ongmálu, iz ktorýchkaždá zo zmluvných strán dostane po jednom (i) vyhotovení.
Zmluvné str-any berú na vedomie, že. táto zmluva. je povinne zverej'ňovana v súladeís§Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom. pristupe- k informáciam a o zmene a doplneníniektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších. predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.. V'prípade-rozdielnosti' dánnnov' podpisov zmluvných strán sa za deň p'lamosti považuje-neskorši-ňom.

Táto zmluva nadobúda účinllo-st"l dňom nasledujúcim dni jej zverejnenie...v fl'llade s ustanovením :§- 4h zákone "č'. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 'v znenímkorších predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú.. že -o.,s,oby'_.-,z-.ktofiéz-'podpisujú. túto Zmluxnl, .sú opxánnenèĺ. kmeť-lEvăzovať zmluvnú stranu.

Neoddeliteľnou súčasfuu tejto :zimuuvy je;
'fw'fl č- 1 ~ ŠP-ecifikăaia predmetu Emmy

ll lithivateľa: Za poskytovateľa:
i ühim-oilillllllimIlliĺilłlił'lollr-lłlo

L iIhlllulllll'lhlujillhll'u'll'hl'ldull' iiiii'ololllå dňąj'ofz-jIflfjii'łllll-liii'złŕil'ĺlilljjl'llliĺ'łl llll



__

Ing. Richard Staškovan, -_ osobaoprávnena konaťza poskytovateĺa'konateľ '
bill: č. l špecifikácia predmetu zmluvy:

Účiovné obdobie predmetu zákazky 01.06.2020 - 3_-0_.O.6'.'2Û24, t.-j. .48 kalendárnych mesiacov;
_łj pre potreby verejného obstarávateľa poskytovanie a vykonávanie služieb v oblastilieell, daní a účtovníctva a s tým súvisiacich poradenských služieb s odbornou.llns'divosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä:podrobná evidenciu čerpania poskytnutých dotácií, vyúčtovanie poslqrtnutýoh dotácií;sledovanie a implementácia legislatívnych zmien; l

komplexné spracovanie podvojného účtovníctva;
metodické vedenie a kontrola účtovníctva;
pravidelné mesačné a mimoriadne podávanie správ ,reporting'i (na základe požiadanie.verejného obstarávateľa , vypracovanie' mesačných účtovných prehľadov hospodáreniaalebo iných ,reportovĺ hlásení vo formáte požadovanom verejným obstarávateľom naspracovanie;

l v pripad-e potreby vypracovanie štvrťročnýoh výsledkov hospodárenia pre potrebyvalného zhromaždenia, prípadne k prezentovaniu do mestskéhofcbeonéhozastupiteľstva;
v [liebežné účtovanie predložených účtovných. dokladov na mesačnej báze (dodávatel'fs'kćia odberateľské faktúry)';__ i _l `vedenie mzdovej agendy verejného obstarávateľa v súlade so Zákonom č. -43'1ĺ2002 Z.z. o účtovníctve a ostatnými platnými právnymi predpismi SR;

ąracovanie miezd podľa predložených dokladov verejným obstar'áva'teľom -dochadzke, evidencie PN, OČR, dovoleniek :do 10. dňa nasledujújoeho- mesiacm-vykonávanie zrážok zo mzdy podľa predložených žiadosti;
vedenie mzdových listov a výplatných listín;
vypracovanie rekapitulácie' výplatných listín za kalendárny' mesiac a rok;mapovanie pred zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom, sociálnou' poisťovňou;vypracovanie výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovni a. Úradu práoe'sociálnych vecí a rodiny;
vypracovanie mesačných prehľadov o zrazenýoh a odvedených preddavk'och na daň zpríjmov zo závislej činnosti a ročných hlásení o -vy-účtovaní dane;i a vypracovanie výkazov poistného na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za 'škodu-pri pracovnom úraze- a pri chorobe z povolania;

l výpočet povinného' pridelil do sociálneho fondu;
I vystavenie prihlášok a odhlášok .zamestnancov -- .sociálna poisťovňa, zdravotná-poisťovne;
' vystavenie potvrdení o vyplatenej mzde -a zrazenýeh -preddavkooh pre 'všetkýchzamesmancov za príslušné zdaňovani'e obdobie a vykonanie. ročného' zúčtovaniapreddavkov--na 'da-ú zpríjmov zo' závislej činnosti. v-zmysle zákona .o dani z príjmov;



v vypracovanie zapoñtov o odpracovanýeh rokoehf potvrd'enia- pri ukončení pracovnéhopomeru;
I vypracovanie evidenčných dôchodkových. listov po ukončení pracovného pomeru;-o evidencia zamestnancov pracujúcich na niektorú z dohôd o vykonávaní .práce _mi-naopracovného pomeru a ostatné administratívne práce s tým súvisiace;l v súčinnosti s právnikom Integrovanej dopravy Žilinského. kraja.,i .s.r.o. vypracovanie-dohôd o započítaní pohľadávok s 'obchodnými partnermi; ' 'l vedenie účtovných kníh,_ evidencie majetku, záväzkov .az pohľadávok; 'opravnýchpoložiek a rezerv;

vedenie hlavnej knihy;
vedenie analytickej evidencie* (podrobne analytloké čieneni'eä
vedenie účtovného denníka;
vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov;
vedenie evidencie majetku (dlhodobý, ldătkodohý); prenaj'atý .a5-v1astný;vedenie pokladničnej knihy, hlavná pokladňa + vytlačanie príjmových a -výdavkovýcłílpokladničných dokladov;
vedenie daňovej agendy (daň 'z pridanej hodnoty, daň z príjmov, daň z motorový'ćłlvozidiel; daň z nehnutel'nosti);

I spracovanie DPH - evidencia, daňové priznanie, súhrnný výkaz; kontrolný výkaz,elektronické zasielanie výkazov - mesačne; _'l vypracovanie štatistických hlásení a 'výkazov 'súvisiacich s- účtovníctvom (mesačnąmčné);
i ąaolupráca so správcom dane a 'audítormi podľa potreby;
i vybavovania bežnej korešpondencia -súvisiacej s účtovníctvom;
i poskytnutie iných bežných vyššie nešpecíflkovaných poradenských, účtovníekyeh a'adminisoatívnych prác a služieb na základe pokynov klienta- po vzajomnej dohode;'l movanie inventarizacie,._ ročnej účtovnej závierky, daňového priznania (vyčísl'enie.Movej povinnosti).

I
'
ł
ĺ
l
l
l

llmanie podkladov pre konsolidovanú ročnú uzávierkull spracovanie podkladov potrebných na zostavenie konsolidovanej ročnej' uzávierky:pre spoločníkov Integrovanej dopravy Žilinského kraj-a, sar-.on v zmyslepríslušných ustanovení Zákona č. 43112002 o účtovníctve.



_ Zmluva o založení _ _ _SLOVENSKEJ ASÛCIÁCIE OR'GANIZÁTOROV VEREJNEJ DOPRAVYuzatvorená v mysle:§2l1'f.a-.-nas'l. Zákona č. 40/1964 Zb, Občianskeho zákonní' 'ka v zneníneskorších predpisov

(ďalej: Y texte len-ake „Billove“ v príslušnom gramatlokomwflre)
medzi

Názov: Bratislavská integrovaná' doprava, als.Sídlo: 'Sabinovská 16, 820 05- BratislavaIČO: .35949473
Štatutámyol'gån .PhDr. Branislav Masarovič - predseda predstavenstva".Ing. Patrícia Mešťan -› člen predstavenstvaIng. Tomáš Vaš'ek - člen predstavenstvaZápis -v OR: ZOkresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 417993
NÁZOV: Integrovaná doprava Žilinského kraja, sun-o.sÍDL-o: Pri Rajčianke 2900/43., .010 01 Žilina.IČO: _ 51110369Štatutárny orgán:- In'g, Richard Staškovan, konateľ _ _Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: 'S-ro:",___-vložk-“a- č. 63560/L
N'ÁZOV': IDS Východ, s.r..o._ _SIDLO: Turgenevova 36, 040 01 Košice.IČO: 52681734Štatutámy'orgán: Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ"Ing, Radovan Hužvík, konateľ __ _ _Zápis v OR: Okresný. súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č, 47-373/V _ej sam'ostame' ako ,mluvná strana“ a, spoločne' ako „zlcniuvně -stranyi' 'v-'pri's'luánolngramatickom tvare)

(3901111511 ako' „zmluvnéstrany“ v-*pris-l-ušnom gramatickom z ĺ -::-:-

systemov, v rámci jednotlivých regionálnych posobnosti samosprávnych krajov, touto zmluvouvyjadrujú spoločnú vôľu uzatvoriť túto zmluvu o založení záujmového združenia právnickýchosôb s názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (ďalej aj ako „SAOVD“)za účelom vytvorenia organizačnej platformy pre dosahovanie spoločných cieľov súvisiacichso zavádzanírn integrovaných dopravných systémov v rámci jednotlivých územnýchpôsobnosti zakladateľov, ako aj koordinovaní spoločných aktivít, stanovisk, žiadostí-a výstupov v 'oblasti organizovania verejnej osobnej dopravy v'celoštátnom meradle.
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1.2

3.1
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_ _ ČLÁNOK I., _HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI A OIEĽ zDRUŽE'NIA.
.Hlavným predmetom SĽAO'VD _je vzájOmná spolupráca a výmena infonnáeii "v oblasti.organizácie verejnej 'osobnej dopravy najma v oblasti integrovaných dopravnýehsystémov.

SAOVD bude v rámci --svej'ich aktivít najmä:a) organizovať a zúčastňovať sa odborných :seminárov v oblasti verejnej osobnejdopravy
b) vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovanie. záujmov všetkých členov narokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pri presadzovanílegislatívnych zmien v' oblasti verejnej osobnej dopravy;c) vytvárať spoločnú marketingovú platformu za účelom propagácie myšlienkyintegrovaného dopravného systému, jeho výh'odnosti pre cestujúeu verejnosť, ako ajpropagácie integrovaných dopravných systémov jednotlivých zakladateľov, ktoré súuž v prevádzke;
d) vzájomne spolupracovať na vytvorení návrhov organizačných a právnychštandardov/podmienok vo verejnej osobnej doprave a spolupracovať' prirozvoji integrovaných dopravných. systémov na území Slovenskej republiky;e) vykonávať iné aktivity súvisiace s prevádzkou a rozvojom integrovaných 'dopravnýchsystémov“.

__ ČLÁNOK II.NÁZOV, sÍDLO A PRÁVNA FORMA zDRUżENIANázov združenia je Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy, v Skrátenejfima sAOVD, sa aidl-um Pri Rajčiane 2900/43,.010 OI Žilina. _Právna forma: záujmové združenie právnických osôb založené, podľa § ZÛf aj nasl.ákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorší-ch predpisov (ďalej lenin „Občiansky Zákonník“).

ČLÁNOK III.-sTANOvY zDRUżENIAZmluvné strany v deň podpísanie tejto zmluvy prijali stanovy tohto Združenia, ktoré?tvoria neoddeliteľnú prilohu tejto zmluvy, ako jej súčasť a bližšie upravujú 'členstvov nhużeni, ako aj zánik tohto členstva, vzájomné práva a povinnosti -členov tohtoBiużenia, orgány združenia, financovanie a hospodárenie Združenia, a 'ďalšie-Mtosti podľa§ 20h lods. l Občianskeho zákonníka.

ČLÁNOK IV.
DOBa "I'RVANIAI ZMLUVYZita-učenie SAG-VD-je založené na dobu neurčitú.

ČLÁNOK v.ĎALŠIE DOJEDNÁNIÁSAOVD, ako záujmové združenie právnických osôb sa zakladá podpísaním tejtozmluvy jednotlivými oprávnenými zástupcami zmluvný-ch strán a právnu spôsobilosť-ifmdobúda dňom zápisu do registra združení vedených na okresnom úrade v'stdlehąďa, príslušného podľa sídla združenia.Zánik zdmžania _ sa riadi príslušnými. ustanoveniami § aoj. Občianskeho zákonnflsal Stanovami Združenia.



53 V 'menej združenia je oprávnený' konať' Predseda Spí'åvn'eij' rady SAÛV Zmluenestrany sa dohodli, 'Že-- 'prvým Predsedom Správnej rady SAG-VD' ie: Too- :Zu-Mao.Horčiková, dátum narodenia: , adresa trvalého pobytu: iBratislava. Prvý' Predseda Správnej _ y SAOVD je zmluvnými .stranami poverený''zvolaním Valneho zhromaždenia do. 30. dni Odo dňa vzniku združenia. _ _5.54 Návrh na zápis tohto združenia do registra záujmových združení právnickýgoh' .osůiovedeného príslušným okresným úradom v sídle kraja je oprávnený podať Ing. RichardStaškovan, datum narodenia: , adresa-'trvalého __pobyru: ň07 Žilina, ktorý je; zároveň 'oprávnený uskutočniť aj 'ďalšie právne úkony ._SĺlgnéS registráciou 'tohto združenia. '

_ ČLÁNOK vI.
_ _ zÁvEREČNĚ UsTANOvEMA;61 Tůtů Z111'Ilnu'u je' možné. meniť alebo dopĺňať* -píguumýflúz -dfl-všeflcými zmluvnými airauami.

.6.2 Vzťahy medzi zmluvnými. strananfi, kruté Ififiz Sú upravené mum mum“ “mmm
Združenla sa riadia -Občianskym 'zákonníkom -a ďalšími všeobecne' záväznýmprávnymi predpismi. 'platnými v' SR

6.13: Tato zmluva je vyhotovená'v piatich (5) rovnopißnohv z' ktorých každázmluvná 'Sie-Eine'dostane- jedno (1). 'vyhotovenie- :af .dva (2.) rovnoplsy budú predložené :ako prílohak'navrhu na registráciu združenia.

64 Zmluvné Sfl'flny' 'SP-010MB Vyhĺflßlljů, že obsahu .zmluvy- _porozumel._i,___ že nekonaiis' -sk-'urkovom ani právnom omyle a na znak súhlasu s jej' obsahom ju vlastnoručne,podpisujú __a svojím podpisom zároveň pohodzujjú, .že majú zabezpečené- všetkypotrebne _súhlasné stanoviská". svojich zakladateľov.
6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:Príloha ě. 1 -› Stano-vy 'Slovenskej 'asoeiåoie ol: __ :já-torov verejnej dopravy

Jľ'íľlr..ěB".l*e1:'lisla*v Masarovič --predseda predstavenstva
za Bratislavskú íntegrovanúdepravu: ._aász

Ing Tomáš Val-šak _ 51m preflstavema __P
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Ing. Richard Staškü'va'n _ _n Integrovanů dopravu Žilinského-kraja; '8.13.

'i .- ` _ iiiii'lb'ąllll'llaj dňa'àllflfi ll:u-ł'6ll.1_'ll_ł'l_lll"llllul

m Milan Škflmpfla, PhDu knnateľ“
za IDS Východ, silu.

Ing. Radnvan Hužükmçnamľ
za IDS Vý'c.hod,_ŕ:s.r.`0.



PLNE č. l - Smovy Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy
sTANOvv sLOvENsKEJ AsocIÁcIE ORGANIZÁTORov vERE'JNEJ DoPR-Avv-

ČL'ÁNOK 1.
zÁKLADNE UsTANOVENIA

l- 1%' ulmžmiaje Slovenská asociácia .organizátorov vere'nej dopravy, 'vskrátenejhSAOVD, so sídlom, Pri Rajčianke' 2900/43, 010 01 " ilina,

μ hil- fi'lma: záujmové združenie právnických osôb založené podľa §2Û f“a nasi.-fl- č. W1964 Zh, Občianskeho Zákonníka v mení neskosších predpisov.

ČLÁNOK 2.
.PREDMET čINNOsTI _L Mým predmetom združenia je vzájomná spolupráca a výmena mformáclí v oblastiugmizácie verejnej osobnej dopravy, najInä v oblasti integrovaných dopravných.mov.

μ Zåuwlie bude. v rámci svojich aktivítnajľná
a) organizovať a zúčastňovať sa odborných 'seminárov v 'oblasti verejnej 'osobnejÚHIIHVY;
b) vytvárať spoločnú platformu za. účelom zastupovanie -záujmov všetkýchGenov na rokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a. priFmdzovanĺ legislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy;c) vytvárať' spoločnú marketingovú platformu za účelom propagácie myšlienkyintegrovaného dopravného systému, jeho výhodnosti pre cestujúcu. verejnosť, ako ajpropagácie integrovaných dopravných systémov- jednotlivých zakladateľov, ktoré' súuž v prevádzke;
d) vzájomne spolupracovať na vytvorení návrhov organizačných a *právnychštandardov/podmienok vo. verejnej osobnej doprave a spolupracovať prirozvoji integrovaných dopravných systémov. na území Slovenskej republiky; 'e) vykonávať ineaktivity .súvisiace s prevádzkou a rozvojom integrovaných dopravnýchsystémov".

""

l . ČLÁNQK a. _ .
ČLENSTVO v zD-RUŽENÍL Druhy členstva:

a) riadni členovia;
b) ostatní členovia.

2. _Riadnymi členmi môžu byť za podmienok týchto Stanov ibar pmmcké osoby, ktorých'predmetom činnosti _j'e priamal organizácia verejnej dopravy prostredníctvomprevádzky integrovaného dopravného systémll.
3'. Ostamými členmi môžu byt' za podmienok týchto stanov právnické osoby, ktoréspolupracujú s organizátormi verejnej osobnej dopravy, resp. ktoré., vyrábajú. produktyalebo poskytujú Služby potrebné' na Zaistenie verejnej dopravy.



Členstvo zaldfldateľov združenia vzniklo dňom po' písania Zmluvy o založerSlovenskej asooiáeie organizátorov verejnej dopravyr dňa .....-Zaklffldajůcimi členmi združenia, ktorí súhlasia s' predmetom činnosti Združenia sú:
Názov
.'Sídl'o:
IČO:
Štatutárny' orgán:

Zápis. v' OR:

NÁZOV:
SIDLO:
IČO:
.Štatutárny organ:
Zápis v OR:

NÁZOV:
síDL'O;
IČO:
'Štatutárny orgán:

Zápis v OR:

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.Sabinovská 16, 820 205 Bratislava
35949473
PhDr. Branislav Masarovič - predseda predstavenstvaIng. Patricia Mešťan - člen predstavenstvaIng. Tomáš Vašek - člen predstavenstva
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4791-93
Integrovaná doprava Žilinského kraja, ano,_Pri Rajči-auka 2900/43 ,_ 010 01 Žilma
51110369
Ing. Richard Staškovan, konateľ _ ____Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č, 68560ÍL
IDS Východ, s'.r.o.
Turgenevova 36, 040 '0.1 Košiee:
5.263 l 734
Ing. Milan Škorupa, PhD, konateľIng. Radovan Hu'žvik, konateľ _ _ _Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložkač. 47373N

O prijatí za člena združenia rozhoduje-Vanda. zhromaždenie.
Členstvo ďalších
dňom zápisu do
podmienok:
a) na základe.
nového člena;

riadnych členov, v' zmysle bodu 1 'pisln a) 'tohto článku, vzniká'zoznamu členov- združenia, za kumula'tívneho. splnenia naslednmý'ch
predchádzajúceho súhlasu Valného Zhromaždenia' so. vstupom

_b) po udelení písomného súhlasu nového riadneho člena so. stanovaml združeniaa formou a výškou
e) po zaplatení čle

platby členského príspevku;
nské'ho prispevku.

Členstvo ostatných členov, v zmysle bodu l. ' pil-em. lb). tohto článku, vznika dňom-zápisu do zoznamu členov združenia, za kumulatíifneho splnenia nasledovnýchpodmienok:
a) na základe predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia so vstupom'nového člena, po podaní prihlášky ostatného člena (písomnou fonnou li-stinne alebopresnedníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie), ktorá bude obsahovaťprehlásenie o pristúpení ku stahování SAOVD;b) po udelení písomného súhlasu nového člena 'so stanovfiľľli Združenia a formoua výškou platby členského príspevku;c) po zaplatení členského príspev. _ _.

Členstvo. v združení zaniká:
a) Wsfiípflnim člena S' účinnosťou. odo dňa doručeflls ąpijsemneho umeniaoi vystúpení Správnej' rade;



*___-

b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti Záujmomzdruženia, alebo z'dôvodu poškodzovania dobreho mena združenia-_ a 'to na .základe-jednomyseľneho rozhodnutia Valného zhromaždenia,- s účinnosťou odo' dňa-doručenia tohto rozhodnutia;
c) zánikom člena, ako pr-ávalick-'ejl osoby;
d) zánikom združenia.

v prípade Zåflflçu člçnstva: na.: .. u_

vkladov.
takem1110 člßnovl právo na "_e majetkových

Všetky písomnosti sa budú -doručovať na adresy sídla členov SAOVD uvedenýchv obchodnom alebo inom verejnom registri. Ak nemožno doručiť zásielku na adresusídla člena SAOVD uvedeného v obchodnom alebo inom verejnom registri, p'ísomnosťm považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručená, aj ked' sa adresát' o tom"mdozvie. Zásielka sa považuje za doručená aj dňom odmietnutia jej prevzatiaAlternatívou k vyššie uvedenému je doručenie písomností do elektronickej schránkyčlena SAOVD, v zeny-slo príslušných ustanovení -Zákona č. 305/2013 __Z z.o eúGovernmente.

.ČLÁNOK 4. __PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV aUŽENI-l-.41l`Členovia združenia majú právo:
a) podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia;b) byť informovaní o rozhodnutiach orgánov združenia;c) dávať podnety a návrhy orgánom združenia;d) podávať návrhy týkajúce sa úloha organizácie orgánov združenia;e) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť;l) ostatní členovia sú oprávnení zúčastniť sa verejnej časti zasadanie Valného'zhromaždenia, kde môžu prednie'sť svoju prezentáciu alebo .iné informácie.
Riadni členovia združenia majú okrem práv. upravených v bode 'čo l tý'ehto stanov'právo:
a) voliť a byť volení do orgánov združenia; l le) zúčastňovať sa. na zasadnutiach Valnáho *zhromaždeniasjodným rozhodujŕúoimhlasom zajčlena združenia.

Členovia združenia' majú povílmosť: _a) dodržiavať' stanovy združenia a aktívne sa podieľať na? plnení úloh združenia-,_b) plniť uznesenia orgánov združenia;c) platiť členské príspevky v určenej výške a tennínoch,. v zmysle.Čl. 5. týchtoi'S-'ta'nov;._-d) podieľať sa na 'činnosti orgánov združenia, do ktorých bol člen zvolený;e) dodržiavať mlčanlivosť o interných informáciách združenia..
Práva a povinnosti a-krétneho člena združenia vykonáva štatutárny zástupca .alehonim poverený .zástupca na základe 'splnomocnenie :s úradne .:ove' -eným podpisomsplnomo"cnitel'a.

z . ČLÁNOK s..



Riadni členovia združenia .sú povinní prispievať za každý" kalendárny rok na 'činnüdť
združenia sumou 80' EUR za každého zamestnancov pracovnom'pomere s pracovným
úväzkom ku 31.12. prechádzajůceho kalendárneho' roka dlhšim ako 6 mesiaoovz.
Minimálne výška ročného prispevku každého riadneho člena je stanovená na 400 EUR.

Ostami členovia sú povinní na každý kalendárny rok prispievať do združenia čiastkou
vo' výške stanovenej Valnýn'l zhromaždením za každý kalendárny rok trvania členstva-_
Minimálna výška ročného. príspevku každého ostatného člena je 300 EUR. Prvý
príspevok vo výške. 300 EUR do združenia je ostatný člen povinný zaplatiť po vyjadrení
súhlasu so stanovami združenia. a to najneskôr do 30 dní odo dňa vyjadrenia súhlasu

Členský Príspevok je Splatný bezhota'vvßmým 'Pfßvfldům HE 'účet ZÚIHŽC' i' nia Vždy -kil3.1131... kalendárneho roka. '

ČLÁNOK 6:.
oRo-ÁNY zDRUžENI-Aľ

Örgánmi združenia su:-
a) Valné zhrornažd.anitaI
b) Správna rada,
c) Predseda Správnej rady.

.Združenie je oprávnene podľa potreby vytvárať ' svoje pracovné. komisie a pracovne:
skupiny. O .ich zložení, cieľoch, právaeh a pov-innos'tiach rozhoduje 'Správna rada.-

ČLÁNOK 7.
vALNE zHRoMAžDENIE

Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je' tvorené
všetkými 'riadnymi členmi združenia. Iednot'livých riadnych 'členov združenia. 'na
Valnom zhromaždenia zastupujú osoby; k'torě sú oprávnené za člena konať;

Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia,- ich "zmeny a doplnky;
h) volí a odvoláva členov Správnej rady;
c) schvaľuje plan činnosti a výročnú spravu;
d) schvaľuje rozpočet a spravu o hospodárení združema;
e) schvaľuje spravu o činnosti združenia; _ _
f) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán- zodpovedný "za.n±la_`]'etknvd
vysporiadanie pri zrušení združenia; 'l '

_ g)rozhoduje o vylúčení člena združenia;
h) rozhoduje *o spôsobe naloženia s likvidačným-zostatkem.

Valné Zhromaždenie. Zl-áva Správna rada podľa .potrabyt najmenül však jede
(l) do roka.

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. prítomných riadnych členovz._V prípade rozhodnutia o vylúčení člena združenia sa vyžaduje- súhlas. všetkých riadnych-členov združenia (jednomyseľne rozhodnutie) a v pripade rozhodnutia o spôsobenaloženia s likvi'dačným zostatkom sa vyžaduje súhlas :3/5 všetkýeh riadnych členovzdrlůnia. i



'j I |

Valné -zhrolnazd_ ' - -enzie -. ' i 'a jife.. uznáăam'__' _'asoh;:.llflruš..zI ak je prítomná -nadpoloviěnáVäčšina-všetkých riadnych členov Združenia.

Zo zasadanie sa vyhotovuje zápis, ktorého' pravoisť' overnje určený overovateľ.. Každýrlfldny 'členmá právo na záznam svoj-ho stanoviska do zápisu.

ČLÁNOK 8.
sPRÁvNA RADA

Správna .radaje výkonným orgánom združenia, ktorá- j'e.. za .svoju činnosť: zodpovednáValnému Zhromaždenia združenia. Riadi činnosť' združema 'v- ahdgbí madzl
ZflSfldnutiami Valného zhromaždenia.

Správna rada Iná najmenej troeh (3') členov, tvorí ju jeden (fl) Predseda Správnej radya dvaja (2) Podpredsedovia Správnej rady. Členov Správnej- rady volí a odvoláva Value-lzhromaždenie združenia. Zvolení členovia Správnej rady si spomedzi seba. voli-aPredseda Správnej rady, ktorý zvoláva a riadi rokovanie Správnej rady. Správna radajeuznášaniasohopná, ak je na zasadnutí prítomná .nadpolovičná väčšina jej členov.Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Funkčné 'obdobie člena správnej rady?je 4 roky. Členstvo v správnej 'rado automatickyzanIka z dôvodu ukončení-a pracovného pomeru príslušného: člena správnej radys 'riadnym členom združenia.

Správna rada najmá:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia;
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valné'ho Zhromaždenia;e) vypracováva plán činnosti združenia, spravu o. činnosti združenia, návrh 'rozpočtua správu o hospodárení združenia;
e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie združenia nezide .do troohmesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia;f) pokiaľ rozhodne' o zrušení združenia s likvidáciou-menej e.. likvidátora.

ČLÁNOK 9.
PREDSEDA sPRÁvNEJ RADY

ĺšmtutamym orgánom 'združenia je' Predseda Správnej rady, ktory zagmpuja , i 'inavonok a samostatne konáza Združenie ' '
Predseda -Správnej rady:
a) zvoláva a riadi činnosť Správnej rady;
b) koná v mene združenia;
e) riadi bežnú a odbornú činnosť-združenia v' súlade Is uznesemami Vajluéhezhromaždenia a Správnej rady;
d) riadi a zodpovedá za spravne hospodárenie združenia;e) predkladá Valne'mu .zhromaždeniu správu o hospodárení 's- prostriedkami Združenlaza uplynulý kalendárny rok,.a to vždy najneskôr do '3 0.6. nasledujúcehokalendárneho roku;
Ûpredkladá Valnénnl zhromaždeniu návrh. rozpočtu na' d-'alší' kalendárny rok, ,_



g'ĺ) :zostavuje a predkladá Valnému zhromaždeniu :harmonogram zasadanie Valn'ehozhromaždenia na nasledujúci kalendárny rok;h) predkladá. plán činnosti združenia a správu o činnosti 'združenia Valnemuzhromaždeniu.

Predseda Správnej rady združenia môže na zabezpečenie; svojej: :Smash
a) ustanovevať sekretanat a jehetajumnflçajsakretára,

čLÁNOK lll.
HOSPODÁRENIE zDRUžENIA.

Z-dmženie hospedåri s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenieuskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. .Za .hospodárenie .:zodpovedá Správna radazdruženia '

Zdrojmi majetku sú?
a) členské príspevky;
b) dary;
ej) výnos-y z'majetku.

Všetky finančne* prostriedky vložené a'poskytnutć v prosmeh združenla, ako: aj 'hnuteľné a nehnuteľné veci 'sú majetkom združenia.

Združenie zodpovedá za nesplnenia svoj ich povinností celým 'svojim majetkom.
Finančné prostriedky združenia možno použit* výlučne na realizáciu predmetu činnostiZdruženia. Združenie zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvoo príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.
Združenie je oprávnene vykonávať' aj podnikateľskú. -činnosti,__ avšak len v rozsahupredmetu svojej činnosti a-na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Ziskz podnikateľskej činnosti musi byt' po zdanení v celom rozsahu použitý 'napredmet činnosti združenia, okrem výdavkov na spravu združenia. Ziskz podnikateľskej činnosti združenia nesmie byt' použitý .v prospeeh členov združenia,členovjeho orgánov ani.jeho zamestnancov.

ČLÁNOK ll.
zRUŠENIE zDRUŽENIA

Združenie --s'a zrušuje dobrovoliným rezpustením, zlúčením s inými organizáciamialebo. právoplamým rozhodnutím súdu o jeho' zrušení.

Pri zrušení združenia je nutne vykonať likvidáciu, ak majetok združenia nepreehádzana právneho nástupcu. Likvidácia vykoná likvidátor" menovaný'Správneu redou, ktorározhoduje aj o jeho odme'ne.

Združemezamká výmazom z reglstľazáujmovýehzdl'užení pramckych Gießh-

IÛ.



iiłiĺ. Likvidátnrf najskôr vyrůvná všetky pühľad-úvky a zá ".-nalnží podľa. rozhodnutia Valného zhromaždenia.:zostatkom rozhdduj'e Valné Zhromaždenie.

äzky an. likvidačúýílil .zustątkgln
OSPôSfl-'lbć nãldžfini-a s. likvidaňn. " ' ym

I ČLÁ'NOK 112.
-z-AVE-REČNE USTANOVENIA.

I. Tièto stanflvy nadobúdajú. platnosť dňom ich schválenia' valúý'm" Zhromaždfiflím
právnických nsůb.

2 Zmeny H '21019111191 Íýůhtfl atan'mf je' múžné prijať" písnmne- 'po sçhváłení- uznesenlmValndhn zĺhrqmaždeni'a združenia,

'b Ilčin-fl". nhlIllii-Iiljił'lllllijill.|l_|llł:lluq_lil|§ql'r1|'|-'ii i; 'diň.a;'li'lllllllllh1|qúlll-Ilłllullil_lll'lllll§lu-licnlil

íhDr. Branislav Masarnvičŕ predseda predsiavanãaza Bratislavskú integroifanú ddpravu,_úa;-s.

_ Ing. Patrícia' Mešťàn- - členpredstavenstva'za Bratislavskú integrovanú dnpravu, '8.58.

._

Ing Tnmáš Vašek;
- člen predstavenstva _za Bratislavskú integrovanú dapravu, as;

v! u l_b_llllllll_łi l_l'lHu_l_i Hill' lil |-'lllllllllll,IH I'ĺjdňa 1'" Ilĺlllllllll u.ú i Hull.. 'u

za Intßgmvanú dnpŕavu Žilinskgh-Ů kraja, sfirłgl

|
'Í 1



Ing '-Milnn Šknrupnaz lP'hIÍi-.„ :konateľ _
-Zfl IDÍS Východ, ĺs'._r._o-.

Ing* 'RHdÛ-Vfl'ů HUŽVÍIŠ: kflnfltßľf
Za. IDS Výchoifslrm'.
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zř- żILlKY'
'Ť a SAMOSPRÁVNY , _ . _ _

KRAJ ooeoR-DOPRAW

I l l I"

Integrovaná doprava Žilinského kraja,
5.120.

Pri Rajčianke 2900/43-
l0.10 O'l Žilina 1

I I'

váăťlia činalza dňa. Nase činu vybavuje Žilina
25.15.2020 oaveelzozolon'ne Iag. Ladislav 271.05..- zone'

Kunovský

Na základe Vašej pfijnl'ej žiadosti o písomné vyjadrenie (sehválenieĺnenehvålelúe) k
predloženému návrhu uznesení z valného zhromaždenie spoločnosti formou hlasovania per rollem
Vám oznamujeme, že Žilinský samosprávu kraj súhlasí s- návrhom uznesení Valneho
zhromaždenia spoločnosti Integrovaná doprava .ilinského kraja, mno., podľa predloženého znenia.
návrhu, ktoré je prílohou tohto hlasovania.

- IngĺErilła Jlminoíť'å
preqňßedmćke

Návrh uznesení Valneho zhromaždenie Bpoleňnesfi Integrovaná doprãvnżilihakéhoz-kraja, ano.

ß ż.ll_ll~lslŕ{`írr samosPRAvNY KRAJ

UI- Komeneneho 43[Û11D92íłlna|` I I , f
len: 3m na 42? 1 nie: znz 162 ee 95 l Balewú-apahnla: lI IBAN

wwwzilinskflztlpask

H łpĺłgyčłľćz 191330, 33.-31n
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INTEGRWAHĂ

Nin-llmiValnêho zhmmaždeniůj qlučnqąfi:

Uzneaenie l

Vflz'hé zhrflmťfidełúe spałočmmi schvflľlgíe fiàrmflu' „per rallam “ za .preds'aäu valného
zhromaždenia p. Ing. Erihl .hn-Mú rl- zapisuvareľa-p. Ing. Richarda Stašką-vanq.
Súhlasůw'mflübsím-

,lť' . k *H
:_. ` ' *ąąk

Umm:
VfllflčEłflřnlflžďenüspLłačrmischvaůljefarmúu „per milan: “preďaženů'riadnu UČTOVNÜ'
ZA'VLERKU spałflčnašfi za roll' 2019' vmi: dohlmemflv zpriťah-

Súhlasĺnúlmihłaaůn

'Ullmnie 3

Valné zhromaždenie .spolačłmm' schvaľuje formu „per milan: “ aprávneníe knnateľn
mločmsfí Ing. Richarda 30mm. v mysle ČL X. bod 9. spoločenskej zmluvy.
na podpísanie zmlmzy pod názvom .. Zmluva a posblmvanl' účtovných a paradenských služieb
v abłasü miezd dani a účtovníctva hora' je lýsledkom verqnéha nbsmrávam'a na predmer
zámky ,_ Pas'łgmmuža účtomých apflmdenskýťh sllďieb v ablflsl'í miezd daní a ůčmvm'fltvn“
uzmysle dokumentau zprílohy.

Ufleielil'e 4

Vainé'z'krnflmždeníeWačlmfi'adsůhlmlgí: filnnou „per ralłflm “ 'zámer uzarmrenãa .. Zmĺwy.
a zalažauŕ SLOVENSKEJAsoclzcE oRGANIzÁTOROV VEREWEI -DOPRA VT" vmia
dohlmemüv zprflahy.

SIŽMHSIWMM

Mg. Paľa: Fiabáue
llząlti'n'látlzfrur mesta Žilina

lntagrnvană daprava žilinskèhú; kraja. am.. Pri Rajãanke 2960/43. D10 O1 žilinal

JEEVZ'AČ/ ±95- ŕł (SHŠ-20 9-0 _


