Číslo z Registra zmlúv Úradu PSK:

Dodatok č.

Dodatok č. 1 ku Zmluve o združení právnických osôb č. 614/2017/ODSM
uzavretý podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 18 ods. 3 a nasl. Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Článok 1
Účastníci združenia
1) Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „PSK”)
2) Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Mesto”)

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
37 870 475
Štátna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Ing. Daniela Galandová, primátorka
Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 369//1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
00 323 560
Prima banka Slovensko, a. s.
SK14 5600 0000 0042 0596 3001

(spolu aj ako: ,,účastníci združenia/zmluvné strany“)
Účastníci združenia v súlade s Článkom 6 Zmluvy o združení právnických č. 614/2017/ODSM zo dňa
11. 07. 2017 uzatvárajú tento Dodatku č. 1 v nasledujúcom znení:
Článok 2
Výška podielov zmluvných strán
1) Účastníci združenia sa dohodli, že výška podielov na nehnuteľnom majetku nadobudnutom
spoločnou činnosťou je určená nasledovne:
Mesto Snina
–
81,65 %,
Prešovský samosprávny kraj
–
18,35 %.
2) Pri určení výšky podielov bola zohľadnená skutočnosť, že Mesto Snina zabezpečilo vybudovanie
futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom v hodnote 554.470,01 €. Na financovanie boli
použité finančné prostriedky PSK v sume 100.000,00 €, finančné prostriedky z projektu budovania
umelých ihrísk v rámci programu UEFA HatTrick IV. vo výške 120.000,00 € a vlastné prostriedky
Mesta vo výške 334.470,01 €.

3) Vzhľadom k tomu, že majetok nadobudnutý spoločnou činnosťou sa v súlade so Zákonom č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) nezapisuje do katastra nehnuteľností, vyporiadanie podielov na majetku
nadobudnutom spoločnou činnosťou sa vykoná formou finančného prevodu majetku za cenu
a podmienok schválených Zastupiteľstvom PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
4) Na prevod spoluvlastníckeho podielu sa vzťahuje § 140 Občianskeho zákonníka.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1) Účastníci združenia vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu
porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu, ich vôľa je určitá a ničím neobmedzená, výslovne
prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
čo potvrdzujú svojimi podpismi.
2) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom po podpísaní každý z účastníkov
združenia dostane tri rovnopisy.
3) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi združenia a účinnosť deň
nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, s prihliadnutím na ustanovenie § 5a ods. 13 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
4) Mesto a PSK sa zaväzujú do 3 dní odo dňa zverejnenia vzájomne si oznámiť dátum zverejnenia
Dodatku č. 1.
V Prešove dňa:

.......................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
V Snine dňa:

...........................................................
Ing. Daniela Galandová
primátorka Mesta Snina
Tento Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:
Tento Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa:

