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Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 4/2022 

Dodatok č. 3 k Zmluve o združení 

uzatvorený podľa § 829 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 18 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany 

1. Zmluvná strana č. 1: Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda 
IČO:  37 870 475 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
Právna forma: 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 

(ďalej ako „PSK“) 

a 

2. Zmluvná strana č. 2: Mesto Poprad 

Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad 
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta 
IČO: 00 326 470 
DIČ: 2021031144 
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH, 

SK 2021031144 — zdaniteľná osoba 
registrovaná pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s. IBAN:

SK75 0200 0000 0000 2452 4562 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny 
celok SR zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Mesto Poprad“ a spolu ako „účastníci združenia/zmluvné strany“) 

Čl. I 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. VII bod 2 a Čl. III bod 2 a bod 3 Zmluvy o združení zo dňa 
12. 06. 2017, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13. 06. 2017 a Dodatku č. 1 k Zmluve o združení zo dňa
21. 11. 2017, ktorý nadobudol účinnosť dňa 22. 11. 2017 a a Dodatku č. 2 k Zmluve o združení zo dňa
21. 12. 2017, ktorý nadobudol účinnosť dňa 22. 12. 2017 (ďalej ako „Zmluva“) na nasledovnej zmene
a doplnení zmluvných podmienok Zmluvy:

1. V Čl. III sa za bod 18 dopĺňajú body 19 a 20 v nasledovnom znení:

19. Na základe zdôvodnenia, doručeného dňa 29.6.2021 na Úrad Prešovského samosprávneho kraja,
celkové náklady na združenú investíciu predstavujú výšku 413 751,97 eur s DPH (slovom:
Štyristotrinásťtisíc sedemstopäťdesiatjeden eur, 97/100 centov), preto týmto dodatkom bolo
dohodnuté vysporiadanie podielov medzi účastníkmi združenia.
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20. Zmluvné strany sa vzhľadom na výsledok verejného obstarávania dohodli na úprave finančných
podielov účastníkov združenia v pomere východiskových vložených finančných prostriedkov
nasledovne:

a) PSK vo výške 6/11 z obstarávacej ceny, čo predstavuje 219 528,28 EUR, podľa platného Dodatku
č. 2 k Zmluve o združení zo dňa 21. 12. 2017, ktorý nadobudol účinnosť dňa 22. 12. 2017

b) Mesto Poprad vo výške 5/11 z obstarávacej ceny, čo predstavuje 182 940,24 EUR a naviac sumu
11 283,45 EUR, z dôvodu navýšenia obstarávacej ceny, ktoré znáša Mesto Poprad

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté časti Zmluvy ostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nadobúda podľa § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webových sídlach zmluvných strán. Vzhľadom k tomu, že účastníci
Zmluvy sú povinnými osobami v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v platnom znení a tento Dodatok č. 3 je zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce
je jeho prvé zverejnenie.

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, po 3 pre každú zmluvnú stranu.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu
porozumeli, je prejavom ich slobodnej vôle, vôľa je určitá a ničím neobmedzená a súčasne
potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3  bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý
v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

5. Zmluvné strany si vzájomne zašlú oznámenia o zverejnení tohto Dodatku č. 3 do 3 dní od ich
zverejnenia.

V Prešove, 18.01.2022 

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda PSK 

V Poprade, 11.01.2022 

v.r.

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňa: 18.1.2022

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 24.1.2022

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 25.1.2022
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