




Dodatok č. 2 
k Zmluve o službách pre zabezpečenie výkonov v mestskej hromadnej doprave v meste 

Levoča  
(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 
 (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 KrajčováGočová, predseda predstavenstva 

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

 
I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Dňa 11.11.2009bola 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 a 
dňa 31.12.2019 bol uzatvorený Dodatok č. 1  k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme 
v mestskej hromadnej doprave (ďalej spoločne len ako „Zmluva“).   

2. Podľa článku III ods. 1 predposledná veta Zmluvy sa Zmluva každoročne do 31.10. prehodnotí 
z hľadiska prepravných výkonov a výšky preddavku na rozpočet Objednávateľa, pričom dodatok 
bude podpísaný po schválení finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Levoča mestským 
zastupiteľstvom Mesta Levoča na nasledujúci kalendárny rok. 

 
II. 

Predmet dodatku 
 
1. Zmluvné strany za účelom zefektívnenia služieb Dopravcu poskytovaných Objednávateľovi 
podľatejto Zmluvy uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento Dodatok, ktorým počnúc 
nadobudnutímjeho účinnosti menia ustanovenia článku III ods. 1 nasledovne:  
 



Článok III. 
Dojednané prepravné výkony 

 
1. Objednávateľ počnúc rokom 2021 objednáva u dopravcu objem prepravných výkonov 

v predpokladanom rozsahu 50 800 km ročne, čo predstavuje predbežný predpokladaný 
finančný dopad na rozpočet Mesta Levoča 71 440 Eur, slovom 
sedemdesiattisícštyristoštyridsať Eur. Preddavok na rok 2021 je zmluvnými stranami 
dohodnutý vo výške 49 790,88 Eur, slovom štyridsaťdeväťtisícsedemstodeväťdesiat  Eur. 
Prepravné výkony vyplývajú z cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy v Levoči 
schválených objednávateľom a zahŕňajú prepravný výkon v km podľa platných cestovných 
poriadkov a technologický výkon v km (prístavné  a odstavné jazdy z (do) garáži na 
konečné zástavky, prejazdy na umývanie a prejazdy vyplývajúce z prideleného výkonu). 
Zmluva sa každoročne do 31.10. prehodnotí z hľadiska prepravných výkonov a výšky 
preddavku na rozpočet objednávateľa, pričom dodatok bude podpísaný po schválení 
finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Levoča mestským zastupiteľstvom Mesta Levoča 
na nasledujúci kalendárny rok. V prípade, že nedôjde k dohode, platí objem prepravných 
výkonov a výšky preddavku dohodnuté ako posledné. 

 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.  

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, strany dodatku si 
Dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. 

2. Tento Dodatok sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy.  

3. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých tri 
vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Dopravca. 

4. Tento Dodatok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. .......... zo dňa 
.......... 

5. Dopravca berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so 
zverejnením a sprístupnením obsahu tohto Dodatku.  

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

 
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 
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