
 
Dodatok č. 2 

k Zmluve o službách pre zabezpečenie výkonov v mestskej hromadnej doprave v meste Levoča  
(ďalej tiež ako „Dodatok č. 2“) 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 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 11.11.2009bola medzi Objednávateľom a Dopravcom uzatvorená Zmluva o výkonoch vo 
verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019, č. 
31296/09/CRaRM (ďalej tiež ako „Zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečenie prepravných výkonov 
v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Levoča na autobusových linkách zo strany 
Dopravcu. 

2. Dňa 31.12.2019 bol uzatvorený Dodatok č. 1  k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnej doprave.   
 

III. 
Predmet dodatku 

 
Strany dodatku sa vzájomne dohodli na zmene č. III ods. 2 Zmluvy, a to  nasledovne: 
 
 
 



Článok III. 
Dojednané prepravné výkony 

 
2. Rozsah objemu prepravných výkonov vyplývajúcich z cestovného poriadku (príloha č. 4), 

objednaných podľa bodu 1 tohto článku sa môže zmeniť dodatkom k zmluve v závislosti od 
zmien cestovného poriadku schváleného objednávateľom max. o ± 17 % oproti 
predchádzajúcemu roku.  

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, strany dodatku si 
Dodatok č.2 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto 
Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení. 

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

4. 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 č. 2.  

5. Tento Dodatok č. 2 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 


