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Dodatok č.1 
 

k Zmluve o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy 

uzatvorená v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení    

________________________________________________________________________ 

 
 

 

Zmluvné strany: 

 

Odovzdávajúci:  

Názov:    Prešovský samosprávny kraj (PSK) 

sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO:    37 870 475 

štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 

(ďalej ako „odovzdávajúci“) 

 

a 

 

Preberajúci: 

Názov:    Krajská galéria v Prešove    

sídlo:    Hlavná 51, 080 01 Prešov 

IČO:    37 781 286 

štatutárny orgán:  PhDr. Rudolf  Dupkala, PhD., MBA, riaditeľ 

 (ďalej ako „preberajúci“)  

 

  

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o zverení 

ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy CRZ:1766/2021/OM (ďalej len 

„Zmluva”)  a to v nasledujúcom znení: 

 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Na základe Uznesenia č. 666/2021 z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja zo dňa 15. februára 2021, došlo k zmene názvu Šarišskej galérie 

v Prešove. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo zmenu názvu na 

Krajská galéria v Prešove.  



2. Dodatkom č.3, zo dňa 30.09.2021, č. 07499/2021/OK-1 k Rozhodnutiu č. KUL – 

2002/0001534 o zriadení Šarišskej galérie v Prešove následne došlo k zmene názvu 

Šarišskej galérie v Prešove na Krajskú galériu v Prešove. 

 

 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. V texte Zmluvy Čl. I. – Zmluvné strany sa menia údaje na strane preberajúceho takto:  

Preberajúci: 

Názov:    Krajská  galéria v Prešove    

sídlo:    Hlavná 51, 080 01 Prešov 

IČO:    37 781 286 

štatutárny orgán:  PhDr. Rudolf  Dupkala, PhD., MBA, riaditeľ 

 (ďalej ako „preberajúci“)  

 

2. Všetky údaje o preberajúcom uvedené v Zmluve sa v plnom rozsahu nahrádzajú údajmi 

uvedenými v odseku 1. tohto článku. 

3. V prípade, ak sa v príslušných ustanoveniach Zmluvy používa pôvodný názov 

preberajúceho a to v akomkoľvek gramatickom tvare, rozumie sa tým názov 

preberajúceho tak, ako je uvedený v odseku 1. tohto článku, a to v príslušnom tvare. 

 

 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok č.1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch. Po podpísaní tohto Dodatku 

oprávnenými zástupcami Zmluvných strán obdrží preberajúci dva rovnopisy 

a odovzdávajúci tri rovnopisy. 

3. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami Zmluvných 

strán. V prípade rozdielnych dátumov podpísania dodatku sa za deň platnosti považuje 

neskorší dátum. 

4. Dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom podľa § 5a zákona NR SR č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 

zákon o slobode informácií) v platnom znení. Povinnými osobami  sú odovzdávajúci aj 

preberajúci. 

5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle povinnej osoby podľa §47a zákona  NR SR č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. Vzhľadom k tomu, že dodatok je zverejňovaný viacerými účastníkmi 

rozhodujúce je jeho prvé zverejnenie. 

 

 

 



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne a vážne, náležite sa 

s jeho obsahom oboznámili, zhodne mu porozumeli a voči jeho forme a obsahu nemajú 

žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

 

 

 

Odovzdávajúci: 

V Prešove dňa: 22.12.2021         

 

     

 

 

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                                         v. r. 

predseda Prešovský samosprávny kraj    ............................................. 

 

 

 

 

 

Preberajúci: 

V Prešove dňa: 17.12.2021 

 

 

 

 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,MBA,                          v. r. 

riaditeľ Krajskej galérie v Prešove     ............................................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatok bol zverejnený na websídle PSK dňa: 13.1.2022 

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 14.1.2022 
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