Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní záväzku zo dňa 31.12.2015 (č. SÚC
PSK: 109-4700/1200Do UZ/2015)
_______

uzatvorenej podľa § 558 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 9 ods. 6 a § 10 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako "dodatok")
medzi týmito účastníkmi:
Účastník č. 1:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Právna forma:

Obec Petrovce
Petrovce 89, 09431 Hanušovce nlTopľou
Ing. Miroslav Bobrik
00332674
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK84 0200 000 0000 2262 8632
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

a
Účastník č. 2:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej
ako "SÚC PSK")
Sídlo:
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán:
Ing. Vladimír Kozák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a technických:
Ing. Michal Švábik, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou
37936859
IČO:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN :
SK73 81800000007000516412
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským
samosprávnym
krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003
vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení na uzatvorenie Dodatku č. l (ďalej len
"dodatok '') k Dohode o uznaní záväzku č. SÚCPSK: 109-4 70011200DoUZ/20 15 zo dňa
31.12.2015 (ďalej ako "dohoda'') v súlade s čl. II bod 2 tejto dohody.

Preambula
Na Notárskom úrade notárky JUDr. Zory Chudovej so sídlom Dobrianskeho 1498, 093 Ol
Vranov nad Topľou bola spísaná 04.01.2016 notárska zápisnica sp.zn. Nz7/20l6, N91112015,
NCRls7/2016, ktorej obsahom bolo vyhlásenie obce Petrovce ako účastníka č. 1 - povinná osoba,
zastúpenej
starostom
obce Ing. Miroslavom
Bobrikom,
rod. Bobrikom
o súhlase
s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s exekúciou podľa § 41 ods. 2 písm. c) zák. č.
233/1995 Z.z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov. Právnym dôvodom spísania
tejto zápisnice bola Dohoda.
Na zachovanie účelu uzatvorenia Dohody v súvislosti s uvedením cesty IIl/3604 do stavu
v súlade s cestným zákonom a vykonávacou vyhláškou č. 35/1984 Zb. účastníci zhodne prehlasujú,
že z technologického hľadiska je potrebné na činnosti účastníka č. 1 vyšpecifikované v čl. l bod 4
Dohody predÍžiť lehotu tak, ako je uvedené v čl. l tohto dodatku.
Čl. I
Predmet dodatku
l. Identifikačné údaje účastníkov dohody sa dopÍňajú o bankové údaje:
Účastník č. 1:
Obec Petrovce
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK84 0200 000 0000 2262 8632
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Účastník č. 2:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare mAN:

r

Správa a údržba ciest Prešovského
kraja (d'alej ako "SÚC PSK")
Štátna pokladnica
SK73 8180000000700051
6412

samosprávneho

2. Čl. I bod 5 dohody sa mení takto:
"Účastník Č. 1 sa zaväzuje, že činnosti uvedené v predchádzajúcom bode vykoná najneskôr
do 31. augusta 2017. V prípade, že tento svoj záväzok nesplní, účastník Č. 2 mu vyúčtuje
náklady spojené s odstránením tohto poškodenia. Tieto náklady predstavujú
výšku
64 687,50 € a účastník Č. I ich bude musieť uhradiť najneskôr do 30. septembra 2017.
Hodnoty jednotlivých činností sú uvedené v prílohe Č. 1 tejto dohody, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť."
3. Účastník Č. 2 týmto prehlasuje, že nevykoná žiadne právne úkony smerujúce k vykonateľnosti
notárskej zápisnice, ktorej originálmi disponujú obidve strany, za podmienky dodržania lehoty
uvedenej v predchádzajúcom bode. Toto prehlásenie neplatí, ak vzhľadom na správanie
a konanie účastníka Č. 1 možno predpokladať, že lehota nebude dodržaná.
4. Čl. I sa dopÍňa o bod 9 takto:
"Účastník Č. I je povinný najneskôr 30 dní pred skončením prác písomne upovedomiť
účastníka Č. 2 o stave pripravenosti k daným stavebným činnostiam, resp. 30 dní pred
uplynutím lehoty 31.08.2017 písomne upovedom iť, že stavebné činnosti sa nebudú
vykonávať, pričom je povinný uviesť dôvody."

l.
2.
3.

4.
5.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia dohody, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
Tento dodatok je neoddeliteľnou
súčasťou
Dohody
o uznaní záväzku
Č.
10947001l200DoUZ/20 IS zo dňa 31.12.2015.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov
dohody a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. l zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
obidvoch účastníkov. Keďže dodatok je zverejňovaný viacerými spôsobmi, je pre jeho
účinnosť rozhodujúce prvé zverejnenie.
Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po dve
vyhotovenia.
Účastníci dohody po oboznámení sa s obsahom dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho
obsahom, ktorý je im plne zrozumiteľný a určitý, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu
uzavrieť takýto právny úkon a potvrdzujú, že bol spísaný na základe pravdivých údajov
a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho
pripájajú svoje podpisy.

V Petrovciach

~.q. MIr;

Tento dodatok bol zverejnený dňa:
Tento dodatok nadobúda účinnosť

V Prešove, __
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