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      Číslo dodatku z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 96/2017 

Číslo dodatku z registra zmlúv SÚC PSK:             008-4300/2100ZZM/2017 

 

Dodatok č. 2  
k  „Zmluve o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy“                     

číslo 536/2014/ODDSM (číslo 31-4300/1200ZZMDS/2014 v registri zmlúv SÚC PSK) v znení 

„Dodatku č. 1“ číslo 142/2016 (číslo 34-4300/1200ZZMDS/2016 v registri  zmlúv SÚC PSK) 
uzatvorenej v zmysle § 6a ods. 2 zákona NR SR 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“ schválených uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 25A/2010 zo dňa 2.3.2010 

v platnom znení    

_________________________________________________________________________________ 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Odovzdávajúci:     Prešovský samosprávny kraj 

sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO: 37 870 475 

štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK 

(ďalej ako odovzdávajúci) 

 

a 

 

Preberajúci:           Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  

sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov 

IČO: 37 936 859 

štatutárny orgán: Ing. Jozef Havrila, poverený vedením SÚC PSK 

(ďalej ako preberajúci)  

  

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú tento „Dodatok č. 2“ (ďalej len 

„dodatok“) k  „Zmluve o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do 

správy“ (ďalej len „ zmluva“), v znení „Dodatku č.1“ za nasledujúcich podmienok:     

 

čl. II. 

Predmet dodatku  

 

1.  Čl. II ods. 3 zmluvy sa mení takto: 

Predmetom zverenia do správy preberajúceho je nehnuteľný majetok, a to:  

 pozemok registra C KN, parcelné číslo 1000/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

8443 m2, k. ú. Jablonov, obec Jablonov, okres Levoča, zapísaný na LV č. 1722,   

 pozemok registra C KN, parcelné číslo 1008, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

5835 m2, k. ú. Jablonov, obec Jablonov, okres Levoča, zapísaný na LV č. 1722, 

 pozemok registra C KN, parcelné číslo 4000/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

4201 m2, k. ú. Jablonov, obec Jablonov, okres Levoča, zapísaný na LV č. 1722, 

 pozemok registra C KN, parcelné číslo 4007/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

4174 m2, k. ú. Jablonov, obec Jablonov, okres Levoča, zapísaný na LV č. 1722, 

 pozemok registra C KN, parcelné číslo 4011/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

2833 m2, k. ú. Jablonov, obec Jablonov, okres Levoča, zapísaný na LV č. 1722, 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 4013/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

412 m2, k. ú. Jablonov, obec Jablonov, okres Levoča, zapísaný na LV č. 1722. 
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2. Čl. II ods. 4 zmluvy sa mení takto:  

Účtovná hodnota zverovaného majetku uvedeného v čl. II ods. 3tejto zmluvy je celkom 

2257,13 €.    

  

Poradové 

číslo 
Prevádzaná nehnuteľnosť 

Obstarávacia 

cena (€) 

Odpisy Zostatková 

cena (€) (€) 

1. 

pozemok registra C KN, parcelné 

číslo 1000/1, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 8 443 m2 

851,79  - 851,79 

2. 

pozemok registra C KN, parcelné 

číslo 1008, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 5 835 m2 

396,68 -  396,68 

3. 

pozemok registra C KN, parcelné 

číslo 4000/1, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 4 201 m2 

347,17 -  347,17 

4. 

pozemok registra C KN, parcelné 

číslo 4007/3, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 4 174 m2 

387,08  - 387,08 

5. 

pozemok registra C KN, parcelné 

číslo 4011/1, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 2 833 m2 

235,35 -  235,35 

6. 

pozemok registra C KN, parcelné 

číslo 4013/1, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 412  m2 

39,06 -  39,06 

spolu:  - 2257,13 -  2257,13 

 

 

čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti 

nezmenené a v pôvodnom znení. 

  

2. Tento dodatok 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 platnom znení. Povinnými osobami sú odovzdávajúci aj 

preberajúci. 

 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

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

v platnom znení. Vzhľadom k tomu, že účastníci tejto 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 je zverejnený účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je jej prvé 

zverejnenie.   
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4. Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí  príloha č. 1  List vlastníctva č. 1722, k. ú. Jablonov.  

 

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch 

obdržia odovzdávajúci a  preberajúci.  

 

 

V Prešove dňa: 12.04.2017                                                   V Prešove dňa: 08.03.2017  

 

Odovzdávajúci:               Preberajúci:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  v. r.        v. r. 

 

_____________________________                                  _____________________________ 

         MUDr. Peter Chudík                                                                 Ing. Jozef Havrila 

     predseda                                                   poverený vedením    

Prešovského samosprávneho kraja                                              Správy a údržby ciest PSK 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.04.2017 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 22.04.2017 

 

 

 


