
Dodatok č. 7 

k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 12. 2010 v znení dodatku č. 1 

zo dňa 23.12.2011, dodatku č. 2 zo dňa 23.12.2011, dodatku č. 3 zo dňa 20.12.2012, dodatku č. 4 

zo dňa 23. 12. 2013, dodatku č. 5 zo dňa 14. 11. 2014 a dodatku č. 6 zo dňa 28.11.2014 (ďalej 

len „Zmluva“) 

(ďalej len „Dodatok“) 
 

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sídlo:   Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky 
 

Zástupca pre vecné Ing. Jiří Kubáček, CSc., generálny riaditeľ sekcie železničnej 

rokovania:  dopravy a dráh 

   

Identifikačné číslo:  304 16 094 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Výdavkový účet:   

IBAN:    

Príjmový účet:   

IBAN:    
 

(ďalej len “Objednávateľ”) 

a 

Dopravca:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sídlo:   Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Pavol Gábor 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 

  Ing. Ľubomír Húska 

podpredseda predstavenstva 
 

Zástupca pre vecné   Mgr. Jozef Schmidt, riaditeľ Úseku obchodu 

rokovania:   
 

Identifikačné číslo:  35 914 939 

DIČ:  2021920076 

IČ DPH:  SK2021920076 
 

Zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,    

                                          Vložka: č. 3497/B 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   

IBAN:   

   

SWIFT:   

 

(ďalej len “Dopravca” alebo „ZSSK“, Dopravca a Objednávateľ ďalej spoločne „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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Zmluvné strany sa podľa článku XIV a  XVI Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku k Zmluve 

v nasledovnom znení: 

 

Článok 1 

 

1. V článku IX ods. 3 Zmluvy sa na koniec odseku vkladá veta, ktorá znie:  

 

„V roku 2015 objednaný rozsah celkových dopravných výkonov predstavuje                        

31,304 mil. vlakových kilometrov, z toho produktívny dopravný výkon predstavuje             

30,799 mil. vlakových kilometrov.“ 

 

2. V článku XXIX ods. 4 Zmluvy sa na koniec odseku pripája veta v nasledovnom znení:  

 

„Základná výška primeraného zisku pre rok 2015 je 0 %. 

 

3. V článku XXXII ods. 1 Zmluvy sa na koniec odseku pripája veta v nasledovnom znení: 

 

„V roku 2015 sa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy poskytne dopravcovi úhrada               

zo štátneho rozpočtu vo výške 209 559 000 Eur (dvestodeväťmiliónov   

päťstopäťdesiatdeväťtisíc Eur).“ 

 

4. V prílohe č. V Zmluvy – „Štandardy vlakov a kvalitatívne parametre zmluvy“, časť 

„Spoľahlivosť a bezpečnosť vlakov“ sa do posledného stĺpca prvého riadku dopĺňa: 

 

„Pre rok 2015 platí: 900 vlakov odrieknutých v časti svojej jazdy alebo vlakov zmeškaných v 

cieľovej stanici nad 30 minút z viny dopravcu.“ 

 

5. V prílohe č. X Zmluvy – „Ekonomicky oprávnené náklady“, sa v ods. 2 písm. d) na konci 

vety čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa veta, ktorá znie: 

 

„;výnimkou sú náklady, ktoré odsúhlasí objednávateľ a ktoré dopravcovi vzniknú vyradením 

hmotného majetku pre zbierkový fond Múzejno-dokumentačného centra Železníc Slovenskej 

republiky.“ 

 

 

Článok 2 

 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v nadväznosti na § 5a ods. 1 a  6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom ostávajú nezmenené. 
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4. Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) dostane Objednávateľ a 

dva (2) Dopravca. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 

bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

V Bratislave dňa: 

 

za Objednávateľa: 

 

za Dopravcu:  

 

Ing. Ján Počiatek 

minister dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR      

(pečiatka a podpis) 

 

Ing. Pavol Gábor 

predseda predstavenstva  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

(pečiatka a podpis) 

 

Ing. Ľubomír Húska 

podpredseda predstavenstva 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

 
 

 


