DODATOK č.9
k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej
hromadnej dopravy osôb v meste Prešov na roky 2017 – 2026 v znení neskorších
zmien a doplnkov
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“)
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“)
Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť tento Dodatok č. 9 (ďalej len „dodatok“).

I.
Predmet dodatku
1.1. 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“) dňa 22. 03 2022 bol medzi zmluvnými stranami uzatvorený Dodatok č.
8, predmetom ktorého bolo stanovenie podmienok poskytovania dopravných služieb na rok
2022 na dobu určitú do 30. 04. 2022.
1.2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na predĺžení Dodatku č. 8 do 30. 06. 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, jeho účinnosť nastane dňa
01. 05. 2022.
2.4.Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 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
primátorka mesta

........................................
Ing. Martin Jaš
predseda predstavenstva

.............................................
Lukáš Anderko
člen predstavenstva

