
DoDAToK č.4
k Zmluve o posĘtovaní služĺeb č. 01/2008/Zos

v znení neskoľších dodatkov

I. Zmluvné stľany

1.1 Dodávatel': Žilinská ľegĺonáIna železnica, a.s.
sídlo: Jána Kalinčiaka 22,0l0 ol Żĺlna
IČo: :o 410 87o DIC:ZOz l73 8554 lČ pprĺ: sK202 I73 8554
v mene spoločnosti koná: Ing. Vladimíľ Podoliak, pľedseda pľedstavenstva
spoločnosť zapísanâv obchodnom ľegistri vedenom okľesným súdom Żi|ina, vložka č,. lO379/L, odd. Sa
číslo účtu: sK37 5600 0000 0003 9495 500l/5600
(ďalej len ako ,,dodávatel"')

1.2 odbeľatel'1: Mestská dopľavná spoločnost', a.s. Považská Bystľica
síd|o: Za oľlovským mostom 300' 017 36 Považské Bystľica
ICO:36611 131 DIC:20222121ĺ9 ICDPH:SK2022212159
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Keľuľ (predseda predstavenstva), Ing. Katarĺna oľavíková Podoliaková,
PhD. (podpredseda predstavenstva)
spoločnosť zapĹsaná v obchodnom registľi vedenom okresným súdom Tľenčín, vloŽka č' 10418/Ę odd. Sa
(ďalej len ako,,odbeľatel' 1")

1.3 odberatel'2: Dopľavný podnik mesta Považská Bystrĺca s.ľ.o.
síďo: Špoľtovcov 340, 0l7 0l Považská Bystľica
IČo: s: l53 o73 DIČ:2l2130 6561 lČ opg: sI<212l30 6561
v mene spoločnosti koná: Radovan čmelo, konateľ
spoločnosť zapisanâ v obchodnom registľi vedenom okľesným súdom Trenčín, vloŽka č. 4039l/R' odd. Sľo
(ďalej len ako ,,odbeľate|'2")

(dodávateľ, odberateľ 1 a odbeľateľ 2 ďa|ej len ako ,,zmluvné stľany'')

II. Úvodné ustanovenĺa

2.1 Dodávatęľ aodbeľateľ l uzatvorili dňa 1.l.2008 Zmluvy o poskytovaní služieb ć,.0ll2008lzos, neskôľ
zmenenú a doplnenú dodatkami č:. l až 3 (ďalej len ako,,zmluvâ")'

2,2 Yzhľađom na skutočnosť, že ođberateľ l ako pľedávajúci a odberateľ 2 ako kupujúci uzavľeli đía I7 .8.2020
Zmluvu o predaji časti podniku (ďalej len ako ,,zmluva o pľedajĺ časti podniku"), odbeľateľ 2 ku dňu účinnosti
zmluvy opľedaji časti podniku zo día17.8.2020 vstúpil popri odbeľateľovi 1 do všeĘch prtx apovinností
vyplývajúcich odbeľateľovi l zo zmluvy a stal sa popľi odbeľateľovi 1 ďalšou zmluvnou Stľanou zmluvy, a to
plne v súlade s dojednaniamí vyplývajúcimi z bodu 6.3 zmluvy o pľedaji časti podniku.

2.3 Yzhľađom na vyššie uvedené skutočnosti a s poukazom na vzájomné zâväzky odberateľa l a odberateľa 2
vypl;fvajúce z bodu 6.3 zmluvy o predaji časti podniku,uzatvtltajűzmluvné strany, v srilade s bodom 4.3 zmlwy
a bodom 6.3 zmluvy o predaji časti podniku, tento Dodatok č. 4 k zmluve (ďalej len ako ,,dodatok"). Dodatok je
uzatvoľený za podmienok obsiahnutých v ďalšom texte dodatku.

III. Pľedmet dodatku

3.1 Po dohode zmluvných stľán a v súlade s bođom 4.3 (článok 4) a ďalšími ustanoveniami zmluvy, ako aj
s poukazom na bod 6'3 zmluvy o predaji časti podniku, sa zmluva męní nasledovnę:

a) v zâhlav1zmluvy sa mení identifikácia zmluvných strán tak, źe mluvnými stľanami znluvy sa rozumejú
dodávateľ, odbeľateľ l a odberateľ 2;

b) pokiaľ sa V texte zmluvy používa pojem ,,odbeţateľ", a to v akomkoľvek gramatickom tvare, má sa za to,
odberateľom sa rozumie tak odberateľ l, ako aj odbeľateľ 2;

c) článok 3 zmluvy sa dopĺňa o noqý bod 3.5, ktoý znie nasledovne:



.3,5 Zruluvné strany są dohodli na tom, že:

a) odbeľąteľ l a odberateľ 2 nie sú spoloěne a neľozdielne opľóvnení na pľţatże žiadneho plnenia
žiadneho zo závdzkov vyplýuajúcich dodóvąteľovi z tejto zmluvy, čo najnlc) znan'lená, že:

I ' dodavateľ je povínný plniť akékoľvek a všetĺcy svoje povinnosti a závt)zĺły vyplyvajťłce z tejto
zmluvy osobitne a sanxostątne vo vzťahu k odberateľovi 1 a osobitne ą Sąmostatne vo
vzťąhu k odbeľateľovi 2 s ýru, že pokiaľ je plnenie príslušného zaväzlą,l dodcvateľą,
vzhľadonl najeho povahu kvantiJikovqĺeľné p dęliteľné, dodnateľje povinný každé takéto
pln'enie rozdeliť nledzi odbeľateľą 1 ą odberateľą 2 ponleronl 20% (v pľospech odberąteľą
1) a 80% (v prospech odbeľateľa 2),

2. odberateľ 1 a odbeľateľ 2 sú opróvnení každý samostatne a osobitne uplatřlovať voěi
dodĺźryateľovi ktorëkoľvek z pľđv patriacich im v zmysle tejto znlluvy s ým, že pokiaľ je
plnenie takéhoto prava, vzhľadom na jeho povahu lwantiJikovatelhé a deĺitelhé, odbeľateľ
l je opľávnený toto prĺźvo upĺatňovať iba v rozsahu 20% a odbeľąteľ 2 je oprdvnený toto
pravo uplatňoýať iba v ľozsahu 80oń;

b) odberąteľ l ą odberąteľ 2 nie sú spoloěne ą nerozdielne zaviazaní na splnenie žiadneho zo
zővdzkov vyplýnajúcich odberateľovi z tejto zmluvy, čo najmd znamend, že:

odberąteľ 1 a odberąteľ 2 sú z každého plnenią, na ktoré je dodĺźvateľ v znĺysle tejto zmĺuvy
oprávnený voči odbeľateľovi, zaviazaní. každý osobitne ą sanxostatne s ýru, že pokiaľ je
plnenie príslušného zavtjzku odbeľateľa, vzhľądom na jeho povahu lanntifikovateľné a
delitelhé, odbeľąteľ 1 je povinný splniť talEto zĺźryc)zok iba v rozsąhu 20% a odberateľ 2 je
povinný splniť talqlto zánlcjzok iba v ľozsahu 80%o,

dodavateľ je povinný uplatřlovať voči odberateľovi korékolvek z pľáv patriacich
dodĺźľvateľovi v zmysle tejto zmluvy vždy osobitne yoči odbeľateľovi 1 a osobitne voči
odbeľateľovi 2 s ým, že pokiaľ je pĺnenie takéhoto prava, vzhľadonl na jeho povahu
lwantifikovatelhé a delitelhé, dodáryateľ je opravnený toto prővo uplatňovať voči
odbeľateľovi 1 ibav rozsahu 20% avoči odbeľateľovi 2 ibav ľozsahu s0%."
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IY, Záv er ećné usta novenia

4.1 ostaţné ustanovenia zmluvy, ktoľé neboli upravené, zmenené alebo doplnené týmto dodatkom zostávajú
nezmenené a platné v pôvodnom znení.

4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými jeho zmluvnými stranami avšak
stým, že týmto dodatkom sa spľavujú aj tie právne vzťahy zmluvných stľán, ktoré vznikli pľed dňom
nadobudnutia jeho platnosti, včase od l.1l.2020. Pokiaľ je odberateľ 2 subjektom, na ktoľý sa vzťahuje
povinnosť povinného zveľejňovania zm\uv, tento đodatok nenadobudne účinnosť skôr, ako dôjde k jeńo
zveľejneniu podľa $ 47a ods. l zâkona č,. 4011964 Zb' občiansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov.

4.3 Tento đodatok je súčasťou Zlnluvy o poskytovaní služieb č,. OllZOOţlZos v znení neskoľších dodatkov.

4.4 Teĺto dodatok bol vyhotovený v tľoch identických exempláľooh s platnosťou oľiginálu, pľičom každâ zo
zmluvných stľán obdrží po jednom exemplári.

4.5 ZmIuvné stľany vyhlasujú, že si tento dodatok pľečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním' Dodatok,
tak ako bol vyhotovený zodpovedá ich skutočnej vôli, ktoľú si vzájomne, vélžne, zľozumitelhe a úplne slobodne
pľejavili, na dôkaz čoho pľipájajú podpisy osôb opľávnených konať v ich mene.

ZÁMERNE VYNECHANÉ
DÁTUM A PoDPISY NA ĎALŠEJ STRANE
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V Považskej Bystľici, dňa

ZaDođtşateľa..

4? 42 ?020

ľegionálna żelezllĺCIa,
                                

                               
                                

'... uł' č. í0&7ťL,.ĺdü: Sp
a.s.

Ing. Vladimír Podoliak
pľedseda pľedstavenstva

Zaoďbęľateľa1:

Mestská dopravná spoločnosť, a s. Považská Bystrica
Ing. Jozef Keruľ
pľedseda pľedstavenstva

ZaOdberatel'a

Dopľavný podnik mesta Považská
Radovan Čmelo
konatel'

.@...........
o.

Mestská dopravná spoločnosť, a s. Považská Bystrica
Ing. Kataľína oľavíková Podoliaková, PhD.
podpredseda pľedstavenstva
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