Číslo z Centrálneho registra zmlúv: 1748/2021/OPR

DOHODA O FINANCOVANÍ ZMIEN A DOPLNKOV č. 3
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SNINA
uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Článok I.
Účastníci dohody
OBEC Stakčín
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bank. spoj.:
č. uč.:

SNP 574/6, 067 61 Stakčín
Miroslav Bober, starosta obce
00323578
2020794677
Prima banka Slovensko, pobočka Snina
SK54 5600 0000 0042 0138 0001

(ďalej len „Obec Stakčín“)
a
Prešovský samosprávny kraj
so sídlom:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
v zastúpení:
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
IČO:
37870475
DIČ:
2021626332
Bank. spoj.:
Štátna pokladnica
č. uč.:
SK75 8180 0000 0070 0051 9189
(ďalej len „PSK“)
(spolu aj ako „účastníci dohody“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o financovaní zmien a doplnkov č.3 Územného plánu
mesta Snina za nasledujúcich podmienok:
Článok II.
Úvodné ustanovenia
2.1 PSK ako investor cyklotrasy Snina – Stakčín, aktivity Poloniny Trail v rámci výstupov
Akčného plánu iniciatívy Európskej komisie za podpory Svetovej Banky „Catching-up
Regions II“ požiadal listom č. 04172/2021/DUPaZP-1 zo dňa 11.03.2021 o zmenu Územného
plánu Obce Stakčín v katastrálnom území Stakčín.
2.2 Dôvodom zmeny územného plánu je navrhované trasovanie cyklotrasy podľa spracovanej
dokumentácie (Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie Snina
– Stakčín, december 2020), ktoré nie je v súlade s platným Územným plánom obce Stakčín.
2.3 Uznesením Obecného zastupiteľstva v Stakčíne č. 265/2021 zo dňa 26.02.2021 bol
schválený zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Obce
Stakčín.
Článok III.

Účel dohody
3.1 Účelom tejto dohody je upraviť práva a povinnosti Obce Stakčín ako príslušnej obce,
ktorej Územný plán je potrebné zmeniť a žiadateľa, ktorý uplatnil na Obecnom úrade
v Stakčíne žiadosť smerujúcu k zmene Územného plánu Obce Stakčín.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1 Obec Stakčín sa zaväzuje, že v súlade s prijatým vyššie citovaným uznesením Obecného
zastupiteľstva vykoná a uplatní všetky právne úkony, smerujúce k zmene územného plánu
obce Stakčín v prospech žiadateľa resp. účastníka dohody.
4.2 PSK ako žiadateľ o zmenu územného plánu sa zaväzuje, uhradiť Obci Stakčín
a) náklady spojené s procesom obstarania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky
č. 3 Územného plánu obce Stakčín v súlade so Zadávacím dokumentom pre spracovanie
zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Stakčín odborne spôsobilou osobou na
obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v sume 700,-Eur (slovom: sedemsto Eur),
b) náklady spojené s procesom vypracovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a
doplnky č. 3 Územného plánu obce Stakčín v súlade so Zadávacím dokumentom pre
spracovanie zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Stakčín odborne spôsobilou osobou
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v sume v celkovej sume 4.000,- Eur,
(slovom štyritisíc Eur). Z toho náklady na návrh cyklistickej cestičky predstavujú sumu
3.000,- Eur, (slovom tritisíc Eur) a náklady na ostatné lokality predstavujú sumu 1.000,- Eur,
(slovom jedentisíc Eur).
4.3 Celková cena nákladov spojených s realizáciou zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu
Obce Stakčín je vo výške 4.700,- Eur (slovom štyritisíc Eur) a je stanovená ako súčet cien za
obstaranie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na základe cenových ponúk
predložených spracovateľom URBA s.r.o., Jakobyho 14, 040 01 Košice a obstarávateľom Ing.
Katarína Ježová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. Č. 360,
Námestie Slobody 61, 066 01 Humenné, a to v lehote 14 dní od ich uplatnenia obcou Stakčín.
4.4 Obec Stakčín je po doručení preskúmania podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona Okresným
úradom Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 Stavebného zákona oprávnená
vystaviť daňový doklad – faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov s uvedením účelu platby, na celkovú sumu uvedenú v
odseku 4.3 so splatnosťou 14 dní od jej doručenia žiadateľovi. PSK uhradí faktúru
bezhotovostným prevodom v prospech čísla účtu Obce Stakčín, uvedený v záhlaví tejto
dohody.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník tejto dohody
obdrží po dvoch vyhotoveniach.
5.2 Skutočnosti výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
5.3 Práva o povinnosti upravené v tejto dohode týkajúce sa zmluvných strán prechádzajú aj na
právnych nástupcov zmluvných strán.
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5.4 Meniť a dopĺňať túto dohodu je možné len na základe zhodného prejavu zmluvných strán
písomným dodatkom.
5.5 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 564/2010 Z. z. ktorým
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5.6 Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je žiadnym spôsobom
obmedzená, dohodu si pred jej podpisom prečítali, jej obsah je pre nich určitý a zrozumiteľný
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Účastníci dohody ďalej prehlasujú, že táto dohoda
nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. Na znak súhlasu
s obsahom dohody pripájajú účastníci svoje vlastnoručné podpisy.

V Stakčíne, dňa: 19.8.2021

V Prešove, dňa: 2.9.2021

v.r.
.......................…………………………....
Miroslav Bober
starosta

v.r.
...........……………………………
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

Táto dohoda bola zverejnená dňa: 07.09.2021
Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa: 08.09.2021

Strana 3 z 3

