
Dodatok č. 2
k Zmluve o službách vo verejnom záujme 

pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy

Zmluvné strany

Obec: Ľubotice 
IČO: 00690538 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK88 0200 0000 0000 2972 8572 
v zastúpení: JUDr. Miroslav Makara, starosta obce 
(ďalej „objednávateľ“)

a

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
Pošta: P. O. BOX 170, 081 70 Prešov 
IČO: 31718922
Bankové spojenie: VUB a.s. Prešov 
IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572 
SWIFT/BIC: SUBASKBX
v zastúpení: Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva 

Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva 
(ďalej „dopravca“)

Zmluvné strany za účelom určenia podmienok plnenia a úhrady (kompenzácie) straty 
za služby vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 
na kalendárny rok 2022 sa dohodli na nižšie uvedených zmenách zmluvy.

I.

1. Mení sa Článok IV. Úhrada (kompenzácia) straty, bod 1. posledná veta, ktorá znie:
„1. Primeraný zisk na rok 2022 je dohodnutý vo výške 0 % v súlade s Kalkuláciou 
nákladov (príloha č. 2).“

2. Mení sa Článok IV. Úhrada (kompenzácia) straty, bod 4. prvý odsek, ktorý znie:
„4. Na kalendárny rok 2022 je predpokladaná strata vo výške 151 716,00 €. Mesačné 
preddavky na úhradu straty sú od mesiaca január 2022 dohodnuté vo výške 12 643,00 €. 
Preddavky sú splatné v lehote do 5-tich kalendárnych dní po ukončení kalendárneho 
mesiaca.“

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy sú nezmenené.



Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2022. Je vyhotovený písomne v dvoch (2) 
exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1) exemplár.

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonom (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je 
dopravca povinnou osobou a Dodatok č. 2 je dodatkom povinne zverejňovaným.

Súčasťou Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 Ročný projekt organizácie MHD na rok 2022.

Každá zmena a doplnok tohto Dodatku č. 2 vyžaduje k nadobudnutiu platnosti vzájomný 
súhlas oboch zmluvných strán a písomnú formu.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ho vlastnoručne podpísali.

V Ľuboticiach, dňa V Ľuboticiach, dňa ....J.fl/.J.l.s.t&Áá

Podpisy zmluvných strán:

Za obec Ľubotice Za Dopravný podnik mesta Prešov, 
akciová spoločnosť

JJUDr. Miroslav Mákara 
starosta obce

Ing. Martin Jaš 
predseda predstavenstva

ľ
/f .

Ing. MatúŠýJurtrjda 
člen predstávenbtva

DOPRAVNÝ fOD.wK 
mesta Prešov

akciová spoločnosť


