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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 1832/2021/OM 

Číslo zmluvy v registri zmlúv SÚC PSK:.......................... 

 

 

 

Zmluva 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 
 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 
 

Odovzdávajúci: 

Názov:   Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

Právna forma:  Právnická osoba - 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 

IČO:    37 870 475 

(ďalej len „Odovzdávajúci“) 

 

a 

 

Preberajúci:             

Názov:   Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

Sídlo:    Jesenná 14, 080 05 Prešov 

Štatutárny orgán:  Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  

Právna forma:  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom 

Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien 

a doplnení 

IČO:    37 936 859 

 

(ďalej len „Preberajúci“) 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu: 
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Článok II 

Predmet zmluvy 
 

 

1. Predmetom Zmluvy je zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Odovzdávajúceho do 

správy Preberajúceho, ktorý je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Odovzdávajúceho.  

 

2. Predmetom zverenia do správy Preberajúceho je nehnuteľný  majetok „Modernizácia 

cestnej infraštruktúry v Prešovskom kraji“, stavba s názvom: „II/546 Prešov-Klenov“  

     (ďalej len „Predmet zverenia“) 

 

3. Účtovná  hodnota   Predmetu   zverenia    špecifikovaného v  Článku II  bod 2    Zmluvy je 

celkom 3  405 913,52 €. 

 

 

Poradové 

číslo 

Predmet zverenia Obstarávacia 

cena (€) 

Odpisy  

(€) 

Zostatková 

cena (€) 

 

1. 

 

Stavba s názvom: „II/546 

Prešov-Klenov“ 

 

 

 

3 405 913,52 

 

 

22 706,12 

 

 

3 383 207,40 

 

 

Účtovná hodnota pozostáva zo skutočných nákladov vyplývajúcich z nižšie  uvedených 

dokladov: 

• Stavebné práce 

- Zmluva o dielo č. 2018/GB/01/021, Dodatok č.1, Dodatok č.2, Dodatok č.3, Dodatok č.4, 

Dodatok č.5,  zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

• Stavebný dozor  

- Zmluva o poskytovaní služieb č.58-1000/IROP 06ZNH/2019, Dodatok č.1, poskytovateľ: 

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

• Projektová dokumentácia  

- Zmluva o dielo č. 133/2016/OOD, zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 Bratislava 

• Audit bezpečnosti komunikácie 

- Objednávka č. OK/17/0007, dodávateľ: ISPO s.r.o., T. Vansovej 1440/1, 960 01 Zvolen     

 

4. Celková účtovná hodnota uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku je rozúčtovaná na 

zdroj financovania Odovzdávajúceho PSK(ZF41) vo výške 176 172,21 € a financovanie zo 

zdrojov ŠR(ZF111) vo výške 3 229 741,31 €. 
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5. Odovzdávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o žiadnych právach iných osôb, ktoré by 

obmedzovali jeho vlastnícke právo, ani o žiadnych skutočnostiach, ktoré by mu 

neumožňovali zveriť správu k Predmetu zverenia. 

 

 

 

Článok III. 

Účelové určenie zverovaného majetku 

 

 

Predmet zverenia je určený na zabezpečenie úloh Preberajúceho v rámci predmetu jeho 

      činnosti v súvislosti so správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

 

Článok IV. 

Všeobecné ustanovenia 

 

 

1. Preberajúci prehlasuje, že pozná fyzický stav Predmetu zverenia, ktorý preberá do svojej správy 

ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.   

2. Majetok Odovzdávajúceho špecifikovaný v Čl. II., bod 2. tejto Zmluvy sa Preberajúcemu 

zveruje do správy na dobu neurčitú. 

3. Preberajúci je oprávnený Predmet zverenia držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so „Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v znení neskorších dodatkov. 

4. Preberajúci je povinný viesť o Predmete zverenia predpísanú evidenciu podľa osobitného 

predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

5. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce ustanoveniami 

zákona  č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

a súvisiacimi právnymi predpismi. 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. V prípade rozdielnosti 

dátumov podpísania Zmluvy, sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. 

8. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 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 znení neskorších predpisov. Povinnými osobami sú Odovzdávajúci aj 

Preberajúci. 
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9. Zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

      neskorších predpisov dňom, t. j dňom nasledujúcim po dni jej 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 Zmluva je zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce pre určenie dňa 

     účinnosti je jej prvé zverejnenie. 

10. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia sú určené pre 

Preberajúceho a tri (3) vyhotovenia sú určené pre Odovzdávajúceho.  

 

 

 

 

Odovzdávajúci 

V Prešove, dňa: 11.1.2022                                                                

  

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

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

 

 

 

 

Preberajúci 

V Prešove, dňa: 3.1.2022                                                             

 

Ing. Marcel Horváth          v. r. 

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK    ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená na websídle PSK dňa: 13.1.2022 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 14.1.2022 
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