Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 163/2021/OD
č. registra SÚC PSK: 065-4500/2200ZoBZ/2019

Dodatok č. 2
k zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám č. 0654500/2200ZoBZ/2019 zo dňa 19.11.2019 (ďalej len „ZoBZ“) v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.09.2020,
uzatvorená podľa § 50a a § 51 Občianskeho zákonníka, v spojení s § 4c ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení s prihliadnutím na
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva
(ďalej len „Dodatok č. 2“)
Budúci prevodca:
So sídlom:
Štatutárny orgán:
IČO :
DIČ:
Právna forma:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
378 704 75
2021626332
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom
NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Za budúceho prevodcu koná na základe udelenej plnej moci zo dňa 22.1.2019
správca majetku:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
So sídlom:
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán:
Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO:
379 368 59
DIČ:
2021775294
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien
a doplnení
(ďalej len „Budúci prevodca“)

Budúci nadobúdateľ:
So sídlom:
Právna norma:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
00 330 167
2020698812
nie je platcom DPH

(ďalej len „Budúci nadobúdateľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)
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Preambula
Zmluvné strany sa v súlade so ZoBZ dohodli na zmenách a úprave zmluvných podmienok nasledovne:
Čl. I
Predmet Dodatku č. 2
1.

V ZoBZ sa Čl. 1 bod 3 v celosti vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
Zmluvné strany sa podľa § 4c ods. 4 cestného zákona zaväzujú vyvinúť všetky potrebné činnosti
smerujúce ku uzatvoreniu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám,
najneskôr však do 31.12.2022, za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

1.1.

Existencia právoplatného rozhodnutia MDV SR o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm.
d) cestného zákona, na základe návrhu Budúceho prevodcu na zmeny v usporiadaní cestnej siete.
Budúci prevodca zrealizuje rekonštrukciu mostného objektu 3120-001 (M303) pred samotným
odovzdaním predmetu prevodu do vlastníctva Budúceho nadobúdateľa.

1.2.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

Dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia ZoBZ ostávajú naďalej v platnosti.
Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, tri (3) rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu druhej zmluvnej strany a účinnosť
nadobúda v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení, dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia. Vzhľadom na to, že Dodatok č. 2 je zverejňovaný viacerými spôsobmi, je
pre jeho účinnosť rozhodujúce prvé zverejnenie.
Zástupcovia Zmluvných strán, oprávnení konať vo veci ZoBZ, sa oboznámili so znením Dodatku č.
2, porozumeli jeho obsahu, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných
podmienok, čo osvedčujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Prešove, 16.9.2021

V Starej Ľubovni, 16.9.2021

Budúci prevodca:

Budúci nadobúdateľ:

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

v. r.
....................................................
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta Stará Ľubovňa

Dodatok č. 2 nadobudol platnosť dňa: 16.9.2021
Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: 13.10.2021
(Prvé zverejnenie SÚC PSK dňa: 16.9.2021)
Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť dňa: 17.9.2021
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