DODATOK Č. 11
K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ
MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023

(ĎALEJ LEN „DODATOK“)

(1)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpenie:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
SK2020372596
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s
Číslo účtu:
25828023/7500
IBAN:
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
(ďalej len „HMB”)

(2)

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Sídlo:
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Zastúpená:
Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva - CEO
Ing. Andrej Zigmund, člen predstavenstva - CFO
IČO:
00 492 736
DIČ:
2020298786
IČ DPH:
SK2020298786
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu:
48009012/0200
IBAN:
SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B,
(ďalej len „DPB”)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Vzhľadom k tomu, že:
1. Prebiehajúca pandémia koronavírusu Covid 19 má zásadný negatívny dopad na hospodárenie a riadenie
cashflow DPB, pričom primárne je problém spôsobený výpadkom tržieb,
2. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.11.2021 boli prijaté uznesenia č.
1020/2021 a č. 1029/2021 schválením ktorých Mestské zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s:
a) navýšením Bežného transferu pre DPB o 7 000 000,- EUR;
b) s uzatvorením tohto Dodatku,
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme
a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014
– 2023 (ďalej len „Rámcová zmluva“).

1. PREDMET DODATKU

1.1. HMB sa zaväzuje poskytnúť DPB navýšenú Mesačnú úhradu vo výške 7 000 000,- EUR (slovom:
sedem miliónov eur) do 7.12.2021.
1.2. V bode 7.4. sa dopĺňa nový bod 7.4.1, ktorý znie nasledovne:
„Hlavné mesto bude uhrádzať DPB, a.s. v roku 2022 finančné prostriedky vo výške 1/12 Bežného transferu
za každý kalendárny mesiac v dvoch (2) splátkach každý kalendárny mesiac nasledovne:
a) do 5. dňa v mesiaci vo výške 60% z Mesačnej úhrady,
b) do 25. dňa v mesiaci vo výške 40% z Mesačnej úhrady.“
2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
2.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu,
ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú
akýchkoľvek omylov, a že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich
pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.
2.2. Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy v zmysle jej neskorších dodatkov, ktoré neboli upravené týmto
Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2.3. Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu. Každá
zmluvná strana obdrží 2 (dva) rovnopisy.
2.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda
nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
V Bratislave, dňa 03.12.2021
Hlavné mesto SR Bratislava
v. z. Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
__________________________
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

V Bratislave, dňa 03.12.2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

v. r.

v. r.

___________________________________

____________________________________

Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva

Ing. Andrej Zigmund, člen predstavenstva - CFO

