Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 149/2021

Dodatok č.1 ku Zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
a o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
č. prevodcu ZIO/0223/30800/1475/2020
Zmluvné strany
Prevodca:
Sídlo:
Zastúpený:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
Ing. Miloš Vicena – člen predstavenstva
IČO:
35 919 001
IČ DPH:
SK2021937775
DIČ:
2021937775
Právna forma:
Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 3518/B
(ďalej len „prevodca“)
a
Nadobúdateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský ,PhD.- predseda Prešovského samosprávneho kraja
Právna forma:
Právnická osoba- samostatný územný samosprávny celok SR zriadený zákonom NR
SR č.302/2001 Z.z o samospráve vyšších územných celkov ( zákon
o samosprávnych krajoch ) v znení neskorších predpisov
IČO :
37 87 04 75
Za nadobúdateľa koná
správca majetku:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
So sídlom :
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán : Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja
IČO:
379 368 59
Právna forma :
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou
listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
(ďalej len „nadobúdateľ“)
(spolu len „zmluvné strany“)
prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a dohodli sa na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. ZIO/0223/30800/1475/2021 v nasledovnom znení.

Článok I
Predmet dodatku
Dopĺňa sa na prvej strane zmluvy v časti označenie zmluvných strán nasledovne :
Nadobúdateľ : Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37 87 04 75

Článok II
Záverečné ustanovenia
1.1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom rozsahu.
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1.2.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami.

1.3.

Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

1.4.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť
originálu s určením jedného vyhotovenia pre nadobúdateľa a prevodcu a dve vyhotovenia pre
katastrálny odbor.

1.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že bol uzavretý
na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy
sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak
svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

1.6. Predávajúci týmto vyhlasuje, že bol pri získavaní osobných údajov zo strany NDS informovaný v
zmysle ustanovenia § 19 resp. 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu.
1.7. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami, t. j. dňom neskoršieho
podpisu druhej zmluvnej strany. Dodatok nadobúda účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
na webovom sídle povinnej osoby.
Nakoľko sú Zmluvné strany povinnými osobami v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Dodatok
je zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce pre určenie dňa účinnosti je jeho prvé
zverejnenie.
V Prešove, dňa 16.09.2021

V Bratislave, dňa 12.07.2021

Nadobúdateľ:
Prešovský samosprávny kraj
V zast.:

Prevodca:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
V zast.:

v.r
...............................................
PaeDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v.r
...............................................
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

v.r
...............................................
Ing. Marcel Horváth.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

v.r
...............................................
Ing. Miloš Vicena
člen predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 28.09.2021
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 29.09.2021
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