
DODATOK č. 10  
k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej 

hromadnej dopravy osôb v meste Prešov na roky 2017 - 2026 
(ďalej aj len „zmluva“) 

 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 

 
1.  Mesto Prešov 
Sídlo:    Hlavná 73, 080 01  Prešov  
Zastúpené:   Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 
IČO:    00327646 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:  423572/0200 
DIČ:    2021225679 
Mesto nie je platiteľom DPH. 
(ďalej len „mesto Prešov“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 
a 
 
2.  Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Sídlo:    Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice  
Zastúpený:   Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva 
   Lukáš Anderko, člen predstavenstva 
IČO:    31718922 
Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č. 253/P 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:   SK70 0200 0000 0000 0370 4572 
DIČ:    2020523868 
IČ DPH:   SK2020523868 
(ďalej len „DPMP“ v príslušnom gramatickom tvare) 
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 
Zmluvné strany sa v súlade so zmluvou dohodli uzavrieť tento Dodatok č. 10 (ďalej len 
„dodatok“).  

I. 
Predmet dodatku 

 
1. V súlade s Rámcovou zmluvou o službách vo verejnom záujme a zabezpečovaní mestskej 

hromadnej dopravy osôb v meste Prešov na roky 2017 – 2026 v znení neskorších dodatkov 
(ďalej len „zmluva“) boli v roku 2022 medzi zmluvnými stranami uzatvorené Dodatky č. 8 a č. 9, 
predmetom ktorých je stanovanie podmienok poskytovania dopravných služieb na rok 2022 
na dobu určitú do 30. 6. 2022. Týmto dodatkom sa predlžuje účinnosť dodatku č. 8 na dobu 
určitú do 31. 12. 2022.  



2. V súlade s článkom 3. Podmienky poskytovania dopravných služieb, bodom 3.6. je vypracovaný a 
predložený DPMP trojročný plán výkonov dopravných služieb. Plán je časťou Ročného projektu 
organizácie MHD v meste Prešov na rok 2022. Plán je spracovaný v časti 6. Plán dopravných 
služieb na rok 2022 a časti 7. Indikatívny výhľad dopravných služieb na roky 2023 a 2024.  
 

3. Ročný projekt organizácie MHD v meste Prešov na rok 2022 (ďalej len „ročný projekt“) tvorí 
Prílohu č. 1 Dodatku č. 8 zo dňa 22. 3. 2022 a bol spracovaný na základe ustanovení zmluvy 
článku 10. Záverečné ustanovenia, odseku 10.2.    

4. V súlade s článkom 3. Podmienky poskytovania dopravných služieb sa zmluvné strany týmto 
dodatkom dohodli na zmene objemu dopravných služieb určeného ročným projektom 
organizácie MHD v meste Prešov na rok 2022. Tento ročný projekt bol na základe dohody oboch 
zmluvných strán týmto dodatkom zmenený a doplnený. 

5. Zmluvné strany s dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto: 

V Prílohe č. 1 dodatku č. 8 zmluvy sa na strane 8 dopĺňa text v tomto znení:  
„Režim prevádzky od 1. 9. 2022 počas pracovných dní so školským vyučovaním sa mení 
na pracovný deň prázdninový s doplnením spojov v špičkových ranných a popoludňajších 
hodinách a doplnením školských spojov (na základe dopravného prieskumu obsadenosti 
školských spojov). 
 
a) Plánované denné výkony na linkách MHD: 

Pracovný deň prázdniny  od 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022  13 100 km/deň 
                  pre mesto Prešov  11 099 km/deň 
 
Pracovný deň školský   od 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 14 000 km/deň 
       pre mesto Prešov  11 750 km/deň 
 
Pracovný deň prázdniny od 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 13 100 km/deň 
    pre mesto Prešov  11 099 km/deň 
 
Víkendový deň   od 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022   7 799 km/deň 
    pre mesto Prešov    6 739 km/deň 
 

b) Plánovaný celkový ročný výkon MHD na rok 2022 4 489 182 km v rozložení: 
Skutočne realizované výkony  od 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022 1 930 680 km 
     pre mesto Prešov  1 639 302 km 
 
Plánované výkony    od 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022 2 558 502 km 
     pre mesto Prešov  2 162 760 km 

 

6. V súlade s článkom 3. Podmienky poskytovania dopravných služieb, bodom 3.11. Príloha č. 2 
dodatku č. 8 zmluvy predpoklad kľúčových výsledkov a ukazovateľov DPMP spracovaný ako 
Predpokladané ukazovatele na rok 2022 bude prepracovaná a predložená do 31. 7. 2022. 



II. 
Záverečné ustanovenia  

 
2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a naďalej 

v platnosti.  

2.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

2.3. Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom.  

2.4. Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022. 

2.5. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, po dva (2) 
rovnopisy pre každú stranu.  

2.6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli, čo do obsahu 
i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na 
tomto dodatku.  

 
 
 
 
V Prešove, dňa   ...........................    V Ľuboticiach, dňa   ........................... 
 
 
Mesto Prešov:        Dopravný podnik mesta Prešov,  
        akciová spoločnosť: 
 
 
 
 
 
...............................................                                        ............................................... 
    Ing. Andrea Turčanová       Ing. Martin Jaš 
       primátorka mesta            predseda predstavenstva  
 
 
 
 
 
        ............................................... 
         Lukáš Anderko 
                  člen predstavenstva 


