D o d a to k č. 1 k Z m lu v e č íslo 1 /2 0 1 9 /T 0
o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 406416
uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č.56 / 2012 Z.z. o cestnej doprave
ARRIVA NITRA a.s.
so sídlom:
Štúrova 72, 949 44 Nitra
v zastúpení:
Ing. Silvester Zemes, prokurista
IČO:
36545082
DIČ: 2020149307
bank. spoj.:
VÚB, a. s. Nitra
IBAN:
SK3802000000000026409162
zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Nitra odd.
/ďalej ako dopravca/

iC DPH: SK 2020149307
č. ú.:26409-162/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Sa, vl.č.10178/N

Obec Prašice
so sídlom:
Obecný úrad Prašice, l.m á ja 142, 956 22 Prašice
zastúpení:
Erika Nemešová , starosta obce
bank. spoj. : PRIMÁ banka a.s. Slovensko
IBAN:
SK02 5600 0000 0008 8666 9001
IČO:
00310964
DIČ:
2021315538
/ďalej ako objednávateľ/
Článok 1
Predmet dodatku a spôsob úhrady
1.
2.

3.

Predmetom dodatku je príspevok obce Prašice na spoje prímestskej autobusovej linky č.
406 416, spoje 29, 36 .
Na úhradu nákladov dopravných služieb prispieva obec v zmysle §-u 22 zákona NR SR č.56 /
2012 Z.z. o cestnej doprave nakoľko dopravná obslužnosť prímestskej autobusovej dopravy
nezohľadňuje požiadavky obce Prašice.
Výška príspevku je dojednaná mesačne 95,04 € + zákonom stanovené DPH. Objednávateľ
bude príspevok uhrádzať na základe faktúry vystavenej dopravcom do 15. dňa bežného
mesiaca. Služba je dodaná a jednotlivé splátky sú splatné dňom splatnosti uvedenom na
vystavenej faktúre. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr môže dopravca uplatniť voči
objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň
omeškania.
Článok 2
Platnosť zmluvy a vypovedanie zmluvy

1.
2.
3.
4.

Dodatok sa uzatvára na obdobie od 01.01.2022 do 31.12 2022.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu ä účinnosť od 1.januára 2022.
Dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu, a z ktorých
ARRIVA NITRA a.s. obdrží jedno vyhotovenie, obec Prašice jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli a vyhlasujú, že dodatok nebol podpísaný v tiesni ani
za nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.

0 3 JAN. 2022

V Nitre d ň a .............................

V Prašiciach d ň a .................................

Za dopravcu:

Za objednávateľa:
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Erika i^Jemešová
starosta obce

Ing. Silvester Zemes
prokurista^7
ARRIVA NITRA a.s.
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