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Dodatok č. 3

k Zmluve o vykonávaní prepravy osôb, uzavretej podl'a ustanovenia § 51 Občianského
zákonníka v spojení s ustanovením § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka a príslušných

ustanovení zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení medzi
zmluvnými stranami:

1./
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť
so sídlom
IČO
mč
Ič DPH
zapísaná

bankové spoj.
Č. účtu
zastúpený

Zástupca vo veciach
zmluvných
Zodpovedný za
vecné plnenie:

: Nitrianska Č. 5,91702 Trnava,
: 36249840

2020167281
: SK 2020167281
: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa,
vložka Č. 102511T

: Dexia banka
: 104762100115600
: Ing. Milan Hu1ka, predseda predstavenstva
Mgr. Marek Antoňák, podpredseda predstavenstva
Ing. Dušan Togner, člen predstavenstva

: Ing. Juraj Kuzma, riaditeľ divízie dopravy

na strane jednej ako prevádzkovateľ

: Ing. Jozef Gaža, vedúci strediska Senica

a
2./

Obec Kuklov
so sídlom
zastúpenie
IČO
Bankové spoj.
Č. účtu

Kuklov Č. 218, PSČ 908 78
Štefan Šimkovič, starosta obce
309656
DEXIA banka, a.s., pobočka Senica
3214893004/5600

na strane druhej ako objednávateľom l

spoločne s :
Obec Borský Svätý Jur
so sídlom : ul. Štepničky 690, PSČ 908 79
zastúpenie : Anna Kratochvílová, starosta obce
IČO : 309401
Bankové spojenie : DEXIA banka, a.s., pobočka Malacky
Číslo účtu : 3202000002/5600

na strane druhej ako objednávateľom II

AJ

Zmluvné strany sa podľa čl. V. bod 5. zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy
v nasledovnom rozsahu:

1. Bod 2. Článku l sa nahrádza znením :

2. Prevádzkovateľ bude prepravu osôb podľa bodu 1. tohto článku zmluvy vykonávať
v pracovných dňoch v období od 09.12.2007 do 31.12.2011.



2. Bod 1. a 2. článku II. sa nahrádzajú znením:

l. Objednávateľ l sa zaväzuje za vykonanú prepravu osôb podľa tejto zmluvy v období od
1.1.2011 do 31.12.2011 zaplatiť prevádzkovateľovi mesačne čiastku 97,40 € + platnú
DPH, čo je 50%-ný podiel ubehnutých kilometrov za 21 pracovných dní v mesiaci, na
základe mesačnej faktúry vystavenej prevádzkovateľom s tým, že cestujúci/prepravované
osoby budú platiť cestovné podľa platného cenového výmeru (tarify).

2. Podmienkou vykonávania prepravy osôb podľa tejto zmluvy je zmluvná spoluúčasť obce
Borský Svätý Jur na úhrade nákladov, ktorá bude taktiež v prospech prevádzkovateľa
uhrádzať 50%-ný podiel ubehnutých kilometrov, t.j. v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 '
mesačne čiastku 97,40 € + platnú DPH.

3. Bod 2. Článku V. zmluvy sa nahrádza znením:

Zmluva sa uzatvára na dobu od 09.12.2007 do 31.12.2011.

B./

1. Ostatné náležitosti Zmluvy, v znení Dodatku Č. 1 a 2, týmto Dodatkom Č. 3 nezmenené,
zostávajú v platnosti i naďalej v plnom rozsahu.

2. Dodatok Č. 3 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží pri jeho
podpise 1 vyhotovenie.

3. Dodatok Č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť od 01.01.2011.
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Objednávateľ II

Štefan Šimkovič
starosta obce
Kuklov
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Anna Kratochvílová
starosta obce
Borský SV.Jur


