
 

 Dodatok č. 8 k Zmluve číslo 5/2013  
o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestských autobusových liniek 

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

 
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 
so sídlom: 940 14  Nové Zámky, Považská 2 
v zastúpení: László Ivan, predseda predstavenstva 
                         Ing. Peter Polák, PhD., podpredseda predstavenstva 
                         Ing. Silvester Zemes, člen predstavenstva 
    
IČO:  36545317  DIČ:  2020145050 IČ DPH: SK2020145050  
bank. spoj.: VÚB, a. s. Nové Zámky    č. ú.: 20805-172/0200 
IBAN:  SK8702000000000020805172   BIC:      SUBASKBX 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo:10179/N 
/ďalej ako dopravca/ 
 
 

a 
 
 

Obec Dubník /Obecný úrad/ 
So sídlom:      Dubník 244, 941 35  Dubník 
zastúpení:      Ing. Jozef Ostrodický, starosta obce  
IČO:               00308889                            

bank. spoj. :   ČSOB – OTP Banka Nové Zámky č.ú.:  10132998/5200 

IBAN: SK36 5200 0000 0000 1013 2998 
tel.:                 035/649 53 01    fax: 035/649 45 04        e-mail: obec.dubnik@konfer.eu     
/ďalej ako objednávateľ/ 
  
 
 

Článok 1 
 
 

Predmet dodatku a spôsob úhrady  
 
 

1. Predmetom zmluvy je príspevok  obce Dubník na spoje prímestských autobusových 
liniek 
 

2. Na úhradu nákladov dopravných služieb prispieva obec  v zmysle  §-u 22 zákona NR SR č.56 / 
2012 Z.z. o cestnej doprave nakoľko dopravná obslužnosť  prímestskej autobusovej dopravy  
zohľadňuje ich požiadavky  na obsluhu obce Dubník. 

3. Výška príspevku je dojednaná mesačne 46,90 € + zákonom stanovené DPH. Objednávateľ  
bude príspevok uhrádzať na základe faktúry  vystavenej dopravcom do 15. dňa bežného 
mesiaca. Služba je dodaná a jednotlivé splátky sú splatné dňom splatnosti uvedenom na 
vystavenej faktúre. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr môže dopravca uplatniť voči 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 
 
 

Článok 2 
 
 

Platnosť dodatku a vypovedanie  zmluvy   
 

 
1. Dodatok sa uzatvára na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.  
2. Všetky ostatné náležitosti dohodnuté v predmetnej zmluve ostávajú v platnosti nezmenené. 
3. Tento Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 1. januára 2021. 
4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch  exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu a z ktorých 

ARRIVA Nové Zámky, a.s. obdrží jedno vyhotovenie obec Dubník jedno  vyhotovenie.  
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5. Zmluvné strany obsahu dodatku porozumeli a vyhlasujú, že dodatok nebol podpísaný v tieni ani 
za nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi. 

 
       
 
 
V  Nových Zámkoch dňa ...........................                      V Dubníku dňa .............................. 
 
 
Za dopravcu:                                                                   Za objednávateľa: 
  
 
 
 
.........................................                                                  ................................................. 
László Ivan                                                                       Ing. Jozef Ostrodický 
predseda predstavenstva                                                  starosta obce 
                                                 
 
 
...............................................                                              
Ing. Peter Polák, PhD. 
podpredseda predstavenstva 

 
 
 

...........................................                                              
Ing. Silvester Zemes 
člen predstavenstva 
 
 
 
                               
 
 


