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DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dohoda“)

Účastníci dohody:

Účastník 1:
Obchodné meno  Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo    Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO    35 919 001
DIČ    202 193 7775
IČ DPH    SK 2021937775
Právna forma       Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán  predstavenstvo zastúpené

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva

Bankové spojenie  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky

IBAN    SK30 1111 0000 0066 2485 9013
BIC (SWIFT)   UNCRSKBX

(ďalej len „účastník 1“ alebo „NDS“)

Účastník 2:
Názov    Prešovský samosprávny kraj
Sídlo    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO    37 870 475
DIČ    2021626332
Právna forma       Vyšší územný celok
Štatutárny orgán  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Bankové spojenie  Štátna pokladnica
IBAN    SK54 8180 0000 0070 0051 9082

(ďalej len „účastník 2“ alebo „PSK“)

Účastník 3:
Obchodné meno:  EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17  Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice

I, oddiel: Sa, vložka číslo: 248/V
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené

Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK75 0900 0000 0051 2430 6311
IČO:  31 651 518

IČ DPH: SK2020490274

Tel./Fax: +421 52 77 342 77

Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: 1769/2021/OD
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Obchodné meno: EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00  Praha 4, Česká republika  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu 

v Prahe, oddiel B, vložka č. 1561 
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  

Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Erika Kohoutová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka 

IČO: 45 274 924 

IČ DPH: CZ45274924 

Tel./Fax: +420 224 952 020 

oprávnený  podnikať v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky EUROVIA CS, a.s. – 

organizačná zložka Slovensko, Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17  Košice, IČO 31818714 

 

Obchodné meno: Doprastav, a.s. 
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. : 581/B 
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva  
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva 

IČO: 31 333 320 

IČ DPH:  SK7120000206 
Tel./Fax: 02/48271 252 
 

Obchodné meno: Metrostav a.s. 
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu 

v Prahe, oddiel B, vložka č. 758 
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 

Ing. František Kočí, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Heran, člen predstavenstva 

IČO:  00014915 
IČ DPH: CZ00014915 
Tel./Fax: +420 266 019 000 / 001 
oprávnený  podnikať v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky 

Metrostav a.s.  -  organizačná  zložka  Bratislava, Sídlo: Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 31792693, IČ DPH: SK2020253301 

 
Obchodné meno: Metrostav Slovakia a.s. 
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5753/B 
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 

Ing. Robert Pátek, Ph.D., člen predstavenstva 
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstvaˇ 

IČO:  47 144 190 
IČ DPH:  SK2023755712 
Tel./Fax: +421 2 582 57 102 
ako členovia združenia „Združenie D1 Prešov“ vytvoreného na základe Zmluvy o združení zo dňa 
19.06.2015 
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(ďalej len „účastník 3“ alebo „Zhotoviteľ“) 
 
(účastník 1, účastník 2 a účastník 3 ďalej len ako „Účastníci dohody“) 

 

Preambula  

 

Dohoda je prejavom vôle Účastníkov dohody, ktorej hlavným cieľom je vzájomná spolupráca pri 

návšteve pápeža v Slovenskej republike, v meste Prešov. Vzhľadom na to, že návštevu je možné 

charakterizovať ako logistickú akciu vyžadujúcu vzájomnú spoluprácu Účastníkov dohody, je potrebné 

určiť základný právny rámec vzájomnej spolupráce formou uzatvorenia tejto Dohody obsahujúci postupy 

a pravidlá pre Účastníkov dohody za účelom riadnej a včasnej prípravy a samotného uskutočnenia 

návštevy. Účastníci dohody sa spoločne dohodli na uzavretí tejto Dohody na úvodnom pracovnom 

rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.07.2021 o 11:00h. V zmysle záverov z predmetného rokovania je 

hlavným organizátorom a zodpovedným za priebeh logistickej akcie účastník 2, účastník 1 a účastník 3 

sa budú podieľať výlučne tým, že poskytnú miesto parkovania. 

 

Účastník 1 je investorom / Objednávateľom a budúcim prevádzkovateľom stavby D1 Prešov západ – 

Prešov juh. Účastník 2 je pre účely tejto Dohody spoluorganizátorom návštevy pápeža v Slovenskej 

republiky v meste Prešov a Účastník 3 je Zhotoviteľom stavby D1 Prešov západ – Prešov juh. 

 

Čl. I 

Predmet Dohody 

 

1. Účastník 3 realizuje dielo ,,Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“ a to na 

základe zmluvy o dielo č. ZM/2017/0121 uzatvorenej dňa 06.04.2017 medzi Účastníkom 1, ako 

zhotoviteľom a Účastníkom 3, ako objednávateľom. Predmetom tejto Dohody je úprava 

vzájomných práv a povinností Účastníkov dohody vyplývajúcich z potreby vzájomnej spolupráce 

pri organizácií návštevy pápeža v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční v meste Prešov (ďalej 

len „Podujatie“). Podujatie sa uskutoční dňa 14.09.2021 so začiatkom o 08:00h a predpokladaným 

ukončením o 12:30h (ďalej len „Termín“). Spolupráca, resp. súčinnosť bude spočívať najmä 

v umožnení parkovania motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov účastníkov Podujatia 

na mieste, ktoré je ku dňu účinnosti tejto Dohody súčasťou staveniska stavby D1 Prešov západ – 

Prešov juh (ďalej len „Miesto parkovania“) zo strany Zhotoviteľa a NDS na strane jednej a na 

druhej strane určenie práv a povinností PSK súvisiacich s komplexným zabezpečením 

a organizáciou parkovania, vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a motocyklov a pohyb chodcov 

na Mieste podujatia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody, je ako príloha č. 1 mapový podklad, 

ktorý znázorňuje a špecifikuje Miesto parkovania. 

 

2. S cieľom zabezpečenia organizácie a logistického priebehu a prípravy návštevy pápeža v Slovenskej 

republike, si budú Účastníci dohody vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť v rozsahu 

stanovenom v tejto Dohode.  

 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti Účastníkov dohody 

 

1. PSK sa zaväzuje: 
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a) na vlastné náklady, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť organizačne a materiálne 

zabezpečiť prípravu a uskutočnenie podujatia na Mieste parkovania v súlade 

s povinnosťami stanovenými v tejto Dohode, 

 

b) zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov a účastníkov Podujatia a súčasne dôsledne dbať 

o poriadok a čistotu na Mieste parkovania,  

 

c) na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,  

 

d) na vyžiadanie NDS alebo Zhotoviteľa poskytnúť do 24 hodín akékoľvek informácie 

vzťahujúce sa na predmet tejto Dohody,  

 

e) zabezpečiť, aby sa návštevníci a účastníci Podujatia pohybovali výlučne v miestach, ktoré 

budú na to určené, a ktorých lokalizácia je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Dohody. 

K usmerneniu návštevníkov Podujatia sa zaväzujú zabezpečiť prostredníctvom fyzických 

zábran a jasného vyznačenia vytvoriť oddelené koridory, kde bude možný pohyb 

návštevníkov Podujatia  a kde je vstup  pre návštevníkov Podujatia zakázaný. Kontrolu 

dodržiavania vyznačených hraníc dovoleného pohybu návštevníkov Podujatia zabezpečiť 

poriadkovou službou,  

 

f) zabezpečiť, že prístup  na Miesto parkovania bude pre účastníkov a návštevníkov Podujatia 

umožnený zo smeru „Prešov“ a zo smeru „Košice“ s tým, že do tunela Prešov bude vstup 

zakázaný s výnimkou vstupu pre vozidlá bezpečnostných a ozbrojených zborov a rýchlej 

zdravotnej pomoci,  

 

g) uviesť Miesto parkovania do pôvodného stavu najneskôr do 16.09.2021 do 08:00h. 

 

h) dodržiavať akékoľvek pokyny udelené NDS alebo Zhotoviteľom riadne a včas 

 

i) dodržiavať a zabezpečiť vykonanie všetkých povinností konkretizovaných v tejto Dohode 

 

2. Účastníci Dohody sa dohodli, že PSK s cieľom naplnenia účelu tejto Dohody predloží  NDS 

a Zhotoviteľovi logistický projekt organizácie parkovania a vjazdu vozidiel účastníkov 

a návštevníkov podujatia na Miesto parkovania (ďalej len „Projekt“) najneskôr 5 dní pred 

Termínom podujatia. NDS v lehote do 3 dní od doručenia Projektu doručí PSK stanovisko, ktoré je 

pre PSK záväzné. Projekt bude obsahovať komplexné logistické a organizačné podmienky pre 

vstup, vjazd a výjazd účastníkov a návštevníkov podujatia, a všetky podrobnosti (presné uvedenie 

technických prostriedkov a personálnych kapacít), ktoré umožnia dostatočné posúdenie splnenia 

podmienok a to v súlade s povinnosťami PSK obsiahnutými v článku II bod 1 tejto Dohody.  

 

3. NDS a Zhotoviteľ poskytnú v súlade s Projektom Miesto parkovania pre účely vstupu účastníkov 

a návštevníkov Podujatia.  

Čl. III 

Osobitné ustanovenia a sankcie 

 

1. Účastníci dohody sa dohodli, že PSK je povinný najneskôr v lehote do 16.09.2021 do 08:00h na 

vlastné náklady uviesť Miesto parkovania do pôvodného stavu. V prípade omeškania s uvedením 
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Miesta parkovania do pôvodného stavu, sa PSK zaväzuje NDS zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

500,- EUR za každú začatú hodinu omeškania s uvedením Miesta parkovania do pôvodného stavu. 

Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že NDS je v prípade omeškania PSK s uvedením Miesta 

parkovania do pôvodného stavu, oprávnená, nie však povinná uviesť Miesto parkovania do 

pôvodného stavu sama alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom tieto náklady PSK uhradí NDS 

v plnej výške. Pre vylúčenie povinností platí, že uhradením zmluvnej pokuty ani uhradením 

nákladov NDS, nie je ani čiastočne dotknuté právo NDS na náhradu škody v celom rozsahu.   

 

2. Účastníci dohody sa dohodli, že preferovanou formou ich vzájomnej komunikácie podľa tejto 

Dohody, je elektronická komunikácia. V prípade uplatnenia zmluvnej pokuty alebo ak tak priamo 

ustanovuje táto Dohoda, sa vyžaduje písomná forma komunikácie prostredníctvom riadne 

doručenej doporučenej zásielky adresovanej ďalšiemu Účastníkovi dohody. 

 

3. Účastníci dohody sa zaväzujú bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať 

vplyv na vzájomnú spoluprácu v zmysle tejto Dohody. 

 

4. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade elektronickej komunikácie špecifikovanej v článku III. 

bodu 2 tejto Dohody bude táto prebiehať prostredníctvom nasledovných osôb: 

 

Za NDS       

Meno a priezvisko:  Ing. Miroslav Jurašek   

Pracovné zaradenie: Vedúci Investičného odboru Prešov  

Telefón a e-mail:  +421 904 743 331, miroslav.jurasek@ndsas.sk    

 

Za Zhotoviteľa 

Meno a priezvisko:  Ing. Martin Ptak 

Pracovné zaradenie: Riaditeľ stavby 

Telefón a e-mail:  +421 908 714 059, martin.ptak@eurovia.sk  

 

Za PSK 

Meno a priezvisko:  Ing. Peter Hadbavný 

Pracovné zaradenie: Zamestnanec odboru dopravy Úradu Prešovského samosprávneho 

kraja 

Telefón a e-mail:   +421 911 155 730, Peter.Hadbavny@vucpo.sk  

 

5. Účastníci dohody sa dohodli, že  Účastník 3 dňa 13.09.2021 o 18:00 hod s vedomím a súhlasom 
NDS a PSK za účelom realizácie tejto Dohody dočasne poskytne Miesto parkovanie a to na základe 
písomného protokolu, súčasťou ktorého bude popis aktuálneho stavu Miesta parkovania. 
Okamihom podpísania písomného protokolu prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na Mieste 
parkovania na PSK. Písomný protokol musí byť podpísaný oprávneným zástupcom PSK a Účastníka 
3.  

 

6. Účastníci dohody sa dohodli, že Účastník 1 a Účastník 3 od protokolárneho odovzdania Miesta 
parkovania PSK nenesie a ani nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody na živote, 
zdraví a škody na majetku spôsobené na Mieste parkovania, resp. ktoré vzniknú v súvislosti 
s Podujatím na stavbe D1 Prešov západ – Prešov juh.  

 
7. Účastníci dohody sa ďalej dohodli, že  okamihom podpísania protokolu špecifikovaného v čl. III bod 

5 tejto Dohody za akékoľvek  škody spôsobené na živote, zdraví a majetku (vrátane zariadení 

mailto:miroslav.jurasek@ndsas.sk
mailto:martin.ptak@eurovia.sk
mailto:Peter.Hadbavny@vucpo.sk
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Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov) v Mieste parkovania ako aj na majetku alebo zdraví tretích 
osôb  v Mieste parkovania resp., ktoré vzniknú v súvislosti s Podujatím na stavbe D1 Prešov západ 
– Prešov juh, v zodpovedá a túto škodu v celom rozsahu znáša PSK, a to bez ohľadu na to, ako 
škoda vznikla a kto ju spôsobil.  Pre vylúčenie pochybností platí, že PSK nezodpovedá za škody, 
ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považuje výnimočná a 
mimoriadna udalosť alebo okolnosť, ktorú (i) nebolo možné predvídať, (ii) nebolo možné odvrátiť 
a (iii) je mimo kontroly ktorejkoľvek zmluvnej strany. Vyššia moc môže zahŕňať napríklad tieto 
mimoriadne udalosti a okolnosti: vojna, terorizmus a prírodné katastrofy akými sú: tornádo, 
zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť.  
 

8. PSK sa zaväzuje dodržiavať a zabezpečiť vykonanie všetkých povinností, ktoré sa na organizovanie 
Podujatia na Mieste parkovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujú najmä 
predpisy o BOZP, protipožiarnej ochrane, o nakladaní s odpadmi, o ochrane životného prostredia 
a pod. PSK v celom rozsahu, zodpovedá za akékoľvek  škody  spôsobené na živote,  zdraví  a majetku  
tretích osôb na Mieste parkovania, resp., ktoré vzniknú v súvislosti s Podujatím na stavbe D1 Prešov 
západ – Prešov juh, vrátane prípadných sankcii spôsobených porušením predmetných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
9. PSK je povinný akúkoľvek spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri užívaní Miesta parkovania 

alebo v súvislosti s užívaním Miesta parkovania odstrániť, a to uvedením poškodenej časti do 
pôvodného  stavu alebo uhradením spôsobnej škody v plnej výške.  

 
10. Účastníci dohody sa dohodli, že PSK je povinný najneskôr v lehote do 16.09.2021 do 08:00 h uviesť 

Miesto parkovania do pôvodného stavu a  odovzdať Účastníkovi 3 Miesto parkovania na základe 
písomného protokolu bez akýchkoľvek vád, v stave v akom ho prevzal od Účastníka 3. V prípade 
vád brániacich užívaniu si Účastník č. 3 vyhradzuje právo Miesto parkovania neprevziať. 
 

11. Účastníci dohody sa dohodli, že PSK zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Účastníkovi 3 porušením 
svojich  zákonných  alebo zmluvných  povinností  alebo svojou činnosťou pri plnení tejto dohody 
alebo v súvislosti s  týmto plnením, resp. za škody ktoré vzniknú počas Podujatia, resp. v súvislosti 
s ním a zaväzuje sa nahradiť Účastníkovi 3 škodu v preukázanom rozsahu, vrátane škody 
spôsobenej sankciou za omeškanie s odovzdaním diela „D1 Prešov západ – Prešov juh“ Investorovi 
t.j. Účastníkovi 1, v prípade ak si Účastník 1 predmetnú sankciu voči Účastníkovi 3 uplatní.  PSK je 
povinný nahradiť  Účastníkovi 3 spôsobenú  škodu v plnej výške, vrátane nepriamych a následných  
škôd a ušlého zisku  do  desiatich  (10) dní  odo  dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody PSK.  

 
 

Čl. IV 

Ukončenie Dohody 

 

1. Táto dohoda zaniká:  

a) Dňom podpísania písomného protokolu, ktorým bude Miesto parkovania vrátene 

Účastníkovi č. 3, a to bez akýchkoľvek vád, t. j.  v stave v akom ho PSK prevzal. 

V prípade vád, resp. škôd, ktoré vzniknú počas Podujatia a/alebo v súvislosti s ním budú 

tieto v písomnom protokole popísané vrátane termínu a spôsobu ich odstránenia.  

V takomto prípade Dohoda zaniká až odstránením vád, resp. škôd.    

b) Dňom oznámenia zo strany PSK, že sa Podujatie neuskutoční,  

c) Dňom uvedeným v dohode o zrušení tejto Dohody.  

 



Strana 7 z 10 
 

2. NDS a Účastník 3 sú oprávnení od tejto Dohody odstúpiť, ak PSK poruší ktorúkoľvek povinnosť 

z tejto Dohody. Odstúpenie je účinné dňom doporučeného doručenia písomného odstúpenia od 

Dohody PSK.  

 

3. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomne na základe dohody všetkých Účastníkov 

dohody, a to vo forme písomných dodatkov. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola uzatvorená vážne, slobodne a určito po 

vzájomnom prerokovaní, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

3. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomne na základe dohody oboch Účastníkov dohody, 

a to vo forme písomných dodatkov. 

 

4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

prvého zverejnenia s poukazom na § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

5. Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy dostane každý 

z Účastníkov dohody. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je:  

 

Príloha č.1: Mapový podklad 

 

 

V Bratislave dňa 10.09.2021     V Košiciach  dňa 08.09.2021  
 
Účastník 1       Účastník 3 
 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.    EUROVIA SK, a.s.   
 
 
 Ing. Juraj Tlapa, v.r.      Ing. Daniel Hanko, v.r.  
 predseda predstavenstva      člen predstavenstva 

 
 
Ing. Miloš Vicena, v.r.       Ing. Juraj Dančišín, v.r. 
člen predstavenstva      člen predstavenstva  
                   
   
 V Košiciach dňa 08.09.2021  
  
             EUROVIA CS, a.s.  
  Doprastav, a.s.  
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  Metrostav a.s.  
  Metrostav Slovakia a.s.  
 spoločnosti spoločne zastúpené na 
  základe plnomocenstiev:  
   
   
  EUROVIA SK, a.s.  
    
 
  Ing. Daniel Hanko, v.r.  
  člen predstavenstva 
 
  
             Ing. Juraj Dančišín, v.r. 
  člen predstavenstva 

 
 
V Prešove dňa 08.09.2021        
 
 
 
 
Účastník 2             
 
 
Prešovský samosprávny kraj                                                                  
 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,  v.r.     
predseda   
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