
Dodatok Č. I k Zmluve číslo 11201 9IZM
a poskytovaní prispevku na prevádzku spojov primestskej autobusovej linky 403465

uzatvorenú podľa 5-u 22 zákona č.56 /2012 Z.z. o cestnej doprave

ARRIVA NITRA a.s.
so sidlom: Štúrova 72, 94944 Nitra
v zastúpeni: Ing. Silvester Zemes, prokurista
IČO: 36545082 DIČ: 2020149307
bank, spoj.: VÚB, a. s. Nitra
IBAN: SK35020000000000264091 62
zapisaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra
/ďalej ako dopravca/

a

Článok I

lČ DPH: SK 2020149307
Č. ú.: 26409-162/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX

odd. Sa, vI.Č.10178/N

Predmet dodatku a spósob úhrady

1. Predmetom dodatku je prispevok obce Beladice na spoje prímestskej autobusovej linky č.
403 465, spoje 35,36,38,90

2. Na úhradu nákladov dopravných služieb prispieva obec v zmysle 5-u 22 zákona NR SR Č.56 /
2012 Z.z. o cestnej doprave nakoľko dopravná obslužnosť primestskej autobusovej dopravy
nezohradňuje požiadavky obce Beladice

3. Výška prlspevku je dojednaná mesaČn 88,73 € zákonom stanovené DPH. Objednávateľ
bude prispevok uhrádzať na základe fakt vy avenej dopravcom do 15. dňa bežného
mesiaca. Služba je dodaná a jednotlivé spla sú splatné dňom splatnosti uvedenom na
vystavenej faktúre Pri nedodržani terminu splatnosti faktúr móže dopravca uplatnit‘ voČi
objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň
omeškania.

Článok 2

Platnosť zmluvy a vypovedanie zmluvy

1. Dodatok sa uzatvára na obdobie od 01 .01 .2022 do 31.12 2022.
2. Tento Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnost‘ Od 1 .januára 2022.
3. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu, a z ktorých

ARRIVA NITRA as. obdrží jedno vyhotovenie, obec Beladice jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli a vyhlasujú, že dodatok nebol podpisaný v tiesni ani

za nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.

V Nitredňa V Beladiciach dňa
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Obec Beladice
so sidlom: Obecný úrad Gaštanová 167 ‚ 951 75 Beladice
zastúpenl: PhDr. Mária Žáčik ‚ starosta obce
bank. spoj. : VUB as. Zlaté Moravce
IBAN: SK65020000000000239291 62
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
/ďalej ako objednávater/

starosta obce
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