
                           Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 214/2019  
 
 

Dodatok č. 1 ku Zmluve o združení právnických osôb č. 671/2016/ODSM 
 

uzavretý podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 18 ods. 3 a nasl. Zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 
 

Článok 1 
Účastníci združenia 

 
1) Názov:    Prešovský samosprávny kraj  
 Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
 Právna forma: Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov  

 IČO:    37 870 475 
 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
 IBAN:    SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
  (ďalej len „PSK”) 
 
2) Názov:    Obec Spišský Hrhov 

Sídlo:    SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov 
Štatutárny orgán:   PhDr. Vladimír Ledecký, starosta 
Právna forma: Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 369//1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
IČO:    00 329 592 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

 IBAN:    SK32 0200 0000 0009 2602 8592 
  (ďalej len „Mesto”) 
   
(spolu aj ako: ,,účastníci združenia/zmluvné strany“) 
 
 
Účastníci združenia v súlade s Článkom 6 Zmluvy o združení právnických č. 671/2016/ODSM zo dňa 

24. 10. 2016 uzatvárajú tento Dodatku č. 1 v nasledujúcom znení: 
 
 

Článok 2 
Výška podielov zmluvných strán 

 
1) Účastníci združenia sa dohodli, že výška podielov na nehnuteľnom majetku nadobudnutom 

spoločnou činnosťou je určená nasledovne:  
Mesto Snina   –  50,00 %,  
Prešovský samosprávny kraj –  50,00 %.   
 

2) Pri určení výšky podielov bola zohľadnená skutočnosť, že Obec Spišský Hrhov zabezpečila 
rekonštrukciu tréningového centra obecných sociálnych podnikov v hodnote 80.000,00 €. Na 
financovanie boli použité finančné prostriedky PSK v sume 40.000,00 € a vlastné prostriedky Obce 
vo výške 40.000,00 €.  
 



3) Vzhľadom k tomu, že majetok nadobudnutý spoločnou činnosťou sa v súlade so Zákonom č. 
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) nezapisuje do katastra nehnuteľností, vysporiadanie podielov na majetku 
nadobudnutom spoločnou činnosťou sa vykoná formou finančného prevodu majetku za cenu 
a podmienok schválených Zastupiteľstvom PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

4) Na prevod spoluvlastníckeho podielu sa vzťahuje § 140 Občianskeho zákonníka.  
 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Účastníci združenia vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu, ich vôľa je určitá a ničím neobmedzená, výslovne 
prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi.  
 

2) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom po podpísaní každý z účastníkov 
združenia dostane tri rovnopisy. 
 

3) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi združenia a účinnosť deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, s prihliadnutím na ustanovenie § 5a ods. 13 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).   
 

4) Obec a PSK sa zaväzujú do 3 dní odo dňa zverejnenia vzájomne si oznámiť dátum zverejnenia 
Dodatku č. 1.  

 
 
V Prešove dňa: 16.12.2019 
 
 
                       v.r. 
....................................................... 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
V Spišskom Hrhove dňa: 16.12.2019 
 
 
                        v.r.  
........................................................... 
PhDr. Vladimír Ledecký 
Starosta obce Spišský Hrhov 
 
  
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.12.2019   
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.12.2019 
 


