
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

            -oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta- 
 

 

Predmet rokovania: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 

 
Pre:   Mestskú radu –12.11.2019 
                                       Mestské zastupiteľstvo –21.11.2019 
 
Predkladá:                 Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 
Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
        
Návrh predkladateľa na uznesenie: 
Mestská rada odporúča mestské zastupiteľstvu schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo 
verejnom záujme v     mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019. 
 
Stanovisko komisie MZ:         bez prerokovania v komisii 
 
Stanovisko MR:   MR schvaľuje návrh predkladateľa 
 
Termín:   ihneď 
 
Zodpovedný:   Mgr. Nikolaj Kučka, prednosta 

Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 

Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
    
 
Levoči dňa:  08.11.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Dňa 11.11.2009 bola medzi Objednávateľom a Dopravcom uzatvorená Zmluva o výkonoch vo 
verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019, č. 
31296/09/CRaRM, predmetom ktorej je zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave v meste Levoča na autobusových linkách zo strany Dopravcu. V zmysle výzvy 
/kód výzvy IRPO-PO1-SC121-2018-32, Mesto Levoča dňa 19.9.2019 predložilo projekt „Zlepšenie 

kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča“. Predmetom  projektu bolo zlepšenie 
kvality vozidlového parku verejnej dopravy v MHD v Levoči prostredníctvom obstarania dvoch 
nových autobusov. Dňa 10.10.2019 Mesto Levoča obdŕžalo rozhodnutie od riadiaceho orgánu 
o neschválení žiadostí. Pre komplexnosť prípravy procesu verejného obstarávania dopravcu na 
zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej hromadnej autobusovej doprave  predlžujeme  
lehotu plnenia predmetnej zmluvy o jeden kalendárny rok.  

Príloha: Návrh Dodatku č. 1  k Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnejautobusovej doprave na roky 2010 – 2019 
 
Vypracovala: Mgr.Anna Babicová 
 
V Levoči, dňa 08.11.2019 
 
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave na roky 2010 - 2019 
(ďalej tiež ako „Dodatok“) uzavretý medzi: 

 
Objednávateľ: 
Názov:   Mesto Levoča 
Sídlo:   Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
IČO:   00 329 321 
DIČ:   2020717754 
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor 
Zástupca na rokovania: ............ 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Dopravca: 
Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 
Sídlo:   Wolkerova 466, 058 49 Poprad 
IČO:   36 479 560 
IČ DPH:   SK2020020178 
Konajúci:  Mgr. Marianna Krajčová Gočová, predseda predstavenstva 

Viera Gotthardtová, podpredseda predstavenstva 
 
(ďalej len „Dopravca“) 
 
(ďalej spoločne Objednávateľ a Dopravca aj ako „Strany dodatku“) 

I. 
Všeobecné ustanovenia 



 
1. Dňa 11.11.2009 bola medzi Objednávateľom a Dopravcom uzatvorená Zmluva o výkonoch vo 

verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019, č. 
31296/09/CRaRM (ďalej tiež ako „Zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečenie prepravných výkonov 
v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Levoča na autobusových linkách zo strany 
Dopravcu. 
 

II. 
Predmet dodatku 

 
1. Strany dodatku sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy, a to tak, že doterajší názov Zmluvy 

uvedený v jej záhlaví sa nahrádza novým názvom, ktorý znie nasledovne: 
Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave 

2. Strany dodatku sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy, a to tak, že doterajší čl. II ods. 1 Zmluvy sa 
nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne: 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2010 do 31.12.2020. 

3. Strany dodatku sa vzájomne dohodli, s ohľadom na legislatívne zmeny, na zmene Zmluvy, a to tak, 
že doterajší čl. VIII ods. 3 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne: 
 
3.    Zmluvou neupravené právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 

 
        III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatkuoboma Stranami 

dodatku. 
4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia 

obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Dopravca. 
5. Strany dodatku vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V ..................................., dňa .........................  V ..................................., dňa ......................... 
 
....................................................   .................................................... 
Mesto Levoča      Slovenská autobusová doprava Poprad, 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor   akciová spoločnosť 

Mgr. Marianna KrajčováGočová 
predseda predstavenstva 

 
.................................................... 
Slovenská autobusová doprava Poprad, 
akciová spoločnosť 
Viera Gotthardtová 
podpredseda predstavenstva 


