
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 161/2022/OPR

Dohoda o úprave práv a povinností  

uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj ako „Dohoda“) 

ev. č. účastníka č. 1 161/2022/OPR 

ev. č. účastníka č. 2 40-2130 HE/2022 

hlavný účel  realizácia projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny 

trail“  

Identifikačné údaje účastníkov Dohody  

účastník č. 1 Prešovský samosprávny kraj 

so sídlom  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

štatutárny orgán PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  

IČO  378 704 75 

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 aj ako „PSK / účastník č. 1“v príslušnom tvare) 

účastník č. 2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov 

štatutárny orgán Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  

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 aj ako „účastník č. 2“ v príslušnom tvare)  

(ďalej spolu aj ako  „účastníci Dohody / Strany“ v príslušnom tvare) 

Preambula 

1. Účastníci Dohody sledujú spoločný účel, a to realizáciu projektu s názvom: Dobudovanie

cykloinfraštruktúry Poloniny trail (ďalej aj ako „projekt“), prostredníctvom spolufinancovania

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Projekt sa má realizovať v troch

(3) etapách, ktoré sa vnútorne členia na úseky (ďalšie etapy). Ide o výstavbu miestnych ciest pre

cestnú nemotorovú dopravu regionálneho významu, ktoré budú vo vlastníctve účastníka č. 1,

s poukazom na § 3d ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov.

2. S prihliadnutím na termíny výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

programu IROP, v spojení so zmenou Zriaďovacej listiny SÚC PSK s účinnosťou od 1.7.2021, je

zámerom účastníkov Dohody spoločnými úkonmi a správnym a efektívnym plánovaním prenosu

jednotlivých kompetencií, súvisiacich s účelom podľa bodu 1 Preambuly, si vzájomne Dohodou

upraviť jednotlivé práva a povinnosti, sledujúc tak spoločný cieľ, podpísať s príslušným ústredným

orgánom štátnej správy na výstavbu projektu v jednotlivých častiach zmluvu o
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poskytnutie nenávratného finančného príspevku v čo najkratšom termíne a následne zrealizovať 

stavbu. 

3. Strany sa dohodli, že investorom projektu bude  účastník č. 1.

Čl. I  

Predmet Dohody 

1. Predmetom Dohody je vzájomná úprava práv a povinností účastníkov Dohody v súvislosti

s podávaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „ŽoNFP") na

výstavbu projektu v troch etapách.

2. Účastník č. 1 je vlastníkom nasledovných projektových dokumentácií:

a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre cyklistickú

komunikáciu Snina – Stakčín, 1. etapa, úsek Stakčín. V rámci tejto stavby má účastník č. 1

záujem podať ŽoNFP na realizáciu projektu s názvom : „Dobudovanie cykloinfraštruktúry

Poloniny trail 1. etapa , úsek Stakčín“;

b) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre cyklistickú

komunikáciu Ulič – Uličské Krivé – 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé. V rámci tejto stavby má

účastník č. 1 záujem podať ŽoNFP na realizáciu projektu s názvom : „Dobudovanie

cykloinfraštruktúry Poloniny trail ,1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“;

c) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: Modernizácia účelovej cesty Starina – bývalá

obec Ruské. V rámci tejto stavby má účastník č. 1 záujem podať ŽoNFP na realizáciu projektu s

názvom : „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail - 2. etapa“ – 1. etapa, úsek Starina –

bývalá obec Ruské.

3. Účastník č. 1 prehlasuje, že na stavby, ktoré sú predmetom projektových dokumentácií v zmysle

predchádzajúceho bodu, bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie.

4. Účastník č. 1 prehlasuje, že na stavby, vyšpecifikované v bode 2 písm. a) a b) tohto článku podal

žiadosti o stavebné povolenie a k stavbe, vyšpecifikovanej v bode 2 písm. c) tohto článku si splnil

svoju ohlasovaciu povinnosť na príslušnom úrade.

5. S poukazom na skutočnosť, že investorom projektu a uchádzačom o nenávratný finančný príspevok

v rámci IROP bude Účastník č. 1, nie je možné postupovať medzi účastníkmi Dohody postupom

predpokladaným § 6 ods. 3 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení

neskorších predpisov, a to zverením správy k projektovým dokumentáciám účastníkovi č. 2.

Čl. II 

Práva a  povinnosti Strán – stavebnotechnická časť  

1. Účastník č. 1 sa zaväzuje:

a) bezodplatne sprístupniť a protokolárne odovzdať účastníkovi č. 2 projektové dokumentácie,

vyšpecifikované v čl. 1 bod 2 k ďalšiemu konaniu;

b) vystaviť potrebné splnomocnenia pre účastníka č. 2, ak to bude potrebné pre jednotlivé úkony,

resp. ak to bude vyplývať z jednotlivých príručiek;

c) na základe odôvodnených požiadaviek účastníka č. 2 reklamovať projektové dokumentácie ako

verejné práce v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo s príslušnými zhotoviteľmi týchto

dokumentácií, a to až do zmluvného odovzdania projektových dokumentácií do správy

účastníkovi č. 2;
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2.  Účastník č. 2 sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastný účet:  
a) bezodkladne po uzatvorení Dohody zabezpečiť všetky súvisiace štúdie, potrebné pre úspešné 

podanie ŽoNFP k stavbám podľa čl. I bod 2 Dohody; 
b) bezodkladne po uzatvorení Dohody zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania na 

obstaranie externého obstarávateľa stavebných prácpre predložené a schválené projektové 

ŽoNFP, resp. aj pred ich podaním a/alebo schválením, s odkladacou podmienkou uzavretia 

realizačných zmlúv o dielo až po schválení jednotlivých žiadostí. 
3.  Účastník č. 2 sa zaväzuje v mene účastníka č. 1, na jeho náklady a za predpokladu poskytnutia 

nevyhnutnej súčinnosti účastníka č. 1: 
a) vykonávať potrebnú inžiniersku činnosť počas (pred)realizačnej fázy realizácie stavieb podľa čl. 

I bod 2 Dohody; 

b) vypracovať a predkladať projektové ŽoNFP na príslušný orgán štátnej správy; 

c) pre prípad, že stavby podľa čl. I bod 2 Dohody budú realizované na základe zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, predkladať a podpisovať a dopĺňať žiadosti o platbu;  

d) konať v rámci zmien projektu; 

e) predkladať a podpisovať monitorovacie správy (výročné, záverečné, následné); 

f) zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania v prospech účastníka č. 1 na realizáciu 

stavieb podľa čl. I bod 2 Dohody; 

g) zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania v prospech účastníka č. 1 na výkon činnosti 

stavebného dozoru k stavbám podľa čl. I bod 2 Dohody; 

h) jednať so zmluvnými partnermi vo veciach zmenových konaní, v úkonoch realizačnej povahy 

(najmä schvaľovať kontrolný a skúšobný plán, podpisovať protokoly o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, schvaľovať aktualizácie harmonogramu postupu prác, kontrolovať kvalitu prác, 

podpisovať protokoly o odovzdaní a prevzatí stavby),.    zabezpečiť realizáciu procesu verejného 

obstarávania v prospech účastníka č. 1 na výkon činnosti autorského dozoru k stavbám podľa čl. 

I bod 2 Dohody počas celej doby realizácie stavby.  

 

Čl. III 

Práva a  povinnosti Strán – majetková časť  

1. Účastník č. 1 prehlasuje, že na výstavbu stavieb, zadefinovaných v čl. I bod 2 písm. a) a b) Dohody, 

má tzv. iné právo k pozemkom, s výnimkou  pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky 

a v správe - Slovenského pozemkového fondu (ďalej ako „SPF“) a  pozemkov  nezistených 

vlastníkov v správe SPF, pri ktorých je užívacie právo definované súhlasným stanoviskom zo strany 

SPF so záväzkom ich majetkovo právne vysporiadať do kolaudácie stavby. Majetkovo právne 

vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov v správe SPF zabezpečí účastník č. 2 a finančné 

prostriedky na tento prevod zabezpečí účastník č.1. 

2. Účastník č. 1 prehlasuje, že na realizáciu stavby, zadefinovanej v čl. I bod 2 písm. c) Dohody, má 

tzv. iné právo k stavbe, nakoľko ide o existujúcu účelovú cestu. V prípade, že sa v priebehu procesu 

realizácie stavby zistí povinnosť preukázať právo k pozemkom pod stavbou, účastník č. 1 je povinný 

zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť účastníkovi č. 2.  

3. Účastník č. 1 v prílohe č. 1 predkladá tabuľkový prehľad všetkých platne uzavretých a účinných 

zmluvných vzťahov, ktoré preukazujú prehlásenia v zmysle bodu 1 a 2 tohto článku v rozsahu: 

názov zmluvy, identifikačné údaje, názov vlastníka / správcu pozemku, príp. vlastníka / správcu 

stavby ak ide o čl. I bod 2 písm. d) Dohody, identifikácia pozemku, resp. stavby, forma a 

frekvencia odplaty, stav odplatných záväzkov,  pre realizáciu ktorej stavby sa to týka.  

4. Finančné záväzky účastníka č. 1 zostávajú na základe uzatvorených zmlúv podľa predchádzajúceho 

bodu, zachované.  
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5. Účastník č. 2 sa zaväzuje majetkovoprávne zabezpečiť ukončenie procesu majetkovoprávneho

usporiadania v súlade s bodom 1 tohto článku, za predpokladu nevyhnutnej súčinnosti a plnej

informovanosti zo strany Účastníka č. 1 tak, aby účastník č. 2 mohol vstúpiť plynule do

prebiehajúcich procesov (najmä s prihliadnutím na porealizačné zameranie stavby).

6. Účastník č. 1 sa zaväzuje ku uzatvoreniu Dohody predložiť správu o doterajšom plnení všetkých

majetkových úkonov a o vykonaní ďalších potrebných úkonov v súvislosti s realizáciou stavieb

v zmysle čl. I bod 2 ako prílohu č. 2 Dohody.

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia  

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Strán. V prípade

rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.

2. Dohoda nadobúda účinnosť, podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle povinnej

osoby. Strany sa zaväzujú, že ju zákonným spôsobom zverejnenia na svojich webových sídlach.

O tejto skutočnosti sú povinné bezodkladne informovať druhú stranu.

3. Vzťahy Strán, ktoré nie sú vyslovene upravené Dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka SR v platnom znení a ďalšími dotknutými všeobecne záväznými právnymi

predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak.

4. Dohoda sa uzatvára na obdobie predkladania výziev na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie

infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja, kód

výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82 a jej platnosť a účinnosť sa končí písomnou dohodou Strán alebo

dňom splnenia všetkých povinností vyplývajúcich z Dohody.

5. Každá strana má právo vypovedať Dohodu aj skôr, a to písomnou formou doručenou

preukázateľným spôsobom druhej strane, ak z odôvodnených prípadov nebude môcť splniť svoj

záväzok. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia

druhej strane.

6. Žiadna zo Strán nie je oprávnená, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, previesť

svoje práva a záväzky na inú osobu.

7. Práva a povinnosti z Dohody prechádzajú aj na právnych nástupcov účastníkov Dohody.

8. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi

Stranami, zabezpečované listinnými dokumentmi, doručenými poštou na adresy uvedené

v identifikačných údajoch. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal

alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená

zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná,

i keď sa adresát o tom nedozvedel.

9. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia Dohody, nebude tým

dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Strany písomnou formou nahradia toto

ustanovenie takou úpravou právneho vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru Dohody. Do

tej doby platí zodpovedajúca právna úprava v Slovenskej republike.

10. Dohodu je možné meniť len po vzájomnej dohode strán písomne, a to formou písomných dodatkov.

11. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po dve (2) vyhotovenia dostane každá zo

Strán. Každý rovnopis má platnosť originálu.

12. Strany prehlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť

nie je obmedzená, Dohoda nie je uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a

právny úkon je prevedený v predpísanej forme.
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13. Strany Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou, ju bez

výhrad podpisujú.

14. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú nasledovné prílohy:

a) príloha č. 1: tabuľkový prehľad všetkých platne uzavretých zmluvných vzťahov

b) príloha č. 2: správa o doterajšom plnení všetkých majetkových úkonov a o vykonaní ďalších

potrebných úkonov v súvislosti s realizáciou stavieb v zmysle čl. I bod 2 Dohody

c) príloha č. 3: protokolárne odovzdanie projektových dokumentácií na realizáciu stavieb v zmysle

čl. I bod 2 Dohody

V Prešove, 3.2.2022 

za účastníka č. 1  

Prešovský samosprávny kraj 

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

Predseda 

V Prešove, 11.03.2022 

  za účastníka č. 2  

Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 

v.r.

Ing. Marcel Horváth 

riaditeľ 

11.03.2022 

12.03.2022 

Dohoda nadobúda platnosť dňa: 

Dohoda nadobúda účinnosť dňa: 

Dohoda bola zverejnená dňa: 

Táto dohoda bola zvrejnená na websídle PSK dňa:  21.3.2022

11.03.2022 
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