
D o h o d a  

pre SC KSK č. 130/08/2018/MI 

pre  mesto Michalovce č. 20180692 

o podmienkach realizácie a údržby  sadových a vegetačných úprav na okružnej 

križovatke ciest II/582  a ulice Partizánskej v meste Michalovce 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s primeraným použitím zákona  

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi účastníkmi : 

1. Mesto Michalovce  

Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

Zastúpené:          Viliam Záhorčák, primátor mesta 

IČO:            00 325 490 

DIČ:            2020739039 

Bankové spojenie:            Prima banka Slovensko a . s.,  

IBAN:            SK0456000000004204223001 

Telefón, fax:            056/68 64 1111, 056/ 64 43 520 

Mesto Michalovce nie je platcom DPH 

 

(ďalej len „Mesto“) 

 

2. Košický samosprávny kraj (KSK) 

Správca konajúci v mene KSK:       Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo:             Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa:             Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Zastúpená:             Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie  

IČO:             35 555 777 

DIČ:             2021772544 

IČ DPH:             SK2021772544 

Právna forma:                    príspevková organizácia zriadená 

             Košickým samosprávnym krajom - Zriaďovacia listina 

             č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav:             Štátna pokladnica 

IBAN:              SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC:             SPSRSKBA 

Spojenie:             tel.: 055/7894932 

             fax: 055/7894936 

 

(ďalej len „Správa ciest KSK “ alebo „Správca cesty“) 

 

Mesto, Správa ciest KSK alebo Správca cesty spolu ďalej aj „Účastníci“ v príslušnom 

gramatickom tvare. 



Článok I 

Predmet dohody 

 

 

1. Správa ciest KSK je správcom cesty II/582 vo vlastníctve Košického samosprávneho 

kraja.  

2. Mesto  je vlastníkom miestnej komunikácie na ulici Partizánska v Michalovciach.  

3. Predmetom dohody je úprava práv účastníkov o dohodnutých podmienkach  realizácie 

a celoročnej údržby sadových a vegetačných úprav vo vnútornom križovatkovom 

priestore ( v stredovom ostrovčeku ) okružnej križovatky cesty II/582 a ulice 

Partizánska v meste Michalovce. Okružná križovatka  je postavená na parcele reg. C 

KN č. 1566/39 v k. ú. Stráňany  zapísaná na  LV č. 3897 vedenom Okresným úradom 

Michalovce, vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v správe SC KSK. 

 

Článok II 

Podmienky  realizácie a celoročnej údržby sadových a vegetačných úprav 

 

 

1. Nakoľko  vnútorné križovatkové priestory okružnej križovatky cesty II/582 a ulice 

Partizánska sú súčasťou verejného priestranstva – verejnej zelene a  tým, že sa 

nachádzajú v centre mesta, je potrebné verejné priestranstvo udržiavať 

v reprezentatívnom stave sa účastníci  dohodli, že Mesto  zabezpečí celoročnú 

kvalitatívnu a odbornú realizáciu a údržbu sadových a vegetačných úprav. Jedná sa 

o trávnatú plochu ( bez vymedzenia druhu ) s možnou budúcou výsadbou  trvaliek, 

popínavých rastlín, okrasných drevín, prípadne kombinácie s kamienkovou plochou. 

V prípade umiestnenia vecí  (napr. osadenia umeleckého diela, inštalácie 

zavlažovacieho systému a pod.) v stredovom ostrovčeku okružnej križovatky je Mesto  

povinné požiadať o  písomný súhlas Správu ciest KSK. Ak pôjde o plánované 

umiestnenie vecí  s  hĺbkou základov nad 0,50 m, je Mesto  povinné požiadať 

správcov inžinierskych sietí umiestnených v priestoroch kruhovej križovatky o ich 

vytýčenie pred realizáciou a zároveň je povinné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a č. 135/1962 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákona) v znení 

neskorších predpisov, požiadať o príslušné povolenia.  

2. Mesto  zabezpečí vybavenosť a podmienky zámeru uvedené v bode 1 tohto článku 

v požadovanej odbornej kvalite a na vlastné náklady. 

3. Realizáciu a celoročnú údržbu sadových a vegetačných úprav podľa podmienok tejto 

dohody  zabezpečí Mesto prostredníctvom subjektu : Technické a záhradnícke služby 

mesta Michalovce ( TaZS ), ktorý bude zabezpečovať celoročnú údržbu verejnej 

zelene na svoje náklady. 

4. Mesto  zabezpečí počas  realizácie a údržby zelene označenie prípadného obmedzenia 

dopravy a zároveň zabezpečí, aby prácami spojenými s realizáciou sadových a 

vegetačných úprav, príp.  zriadenia iných úprav v zmysle bodu 1 tohto článku  nedošlo 

k zníženiu alebo ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v lokalite danej 

alebo jej tesnej blízkosti v cestnej doprave okružnej križovatky. 

5. Správa ciest KSK pre  potreby subjektu, ktorý bude vykonávať realizáciu a celoročnú 

údržbu zelene, sadových a vegetačných plôch  predloží Mestu  situáciu porealizačného 

zamerania stavby. 



6. Mesto  pri vykonávaní prác podľa tejto dohody bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou a svoju činnosť vykonávať vhodným spôsobom a kvalite, ktorá bude 

v súlade so záujmami a potrebami správcu cesty podľa cestného zákona. 

7. Mesto sa zaväzuje, že v prípade ukončenia tejto dohody  ani priamo, ani 

prostredníctvom subjektu, ktorý bude vykonávať realizáciu a celoročnú údržbu zelene, 

sadových a vegetačných plôch,  nebude požadovať náhradu nákladov vynaložených  

počas trvania dohody. 

 

Článok III 

Doba trvania dohody 

 

1. Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 

2. Účastníci sa dohodli, že práce na realizácii sadových a vegetačných úprav a údržbe 

v zmysle predmetu dohody špecifikovanej v  článku I bod 3  sa budú vykonávať 

celoročne bez neodôvodneného prerušenia. 

3. Táto dohoda môže byť ukončená: 

a) Vzájomnou písomnou dohodou Účastníkov, 

b) Písomným odstúpením od dohody niektorým Účastníkom dohody, ak druhý 

Účastník dohody porušil niektorú zo svojich povinností dohodnutých v tejto 

dohode, 

c) Písomnou výpoveďou dohody Správcom cesty. 

4. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhému 

Účastníkovi dohody (ktorý porušil svoju povinnosť) a jeho účinky nastávajú dňom 

doručenia dohody Účastníkovi dohody, ktorý svoju povinnosť porušil. 

5. Správa ciest KSK je oprávnená odstúpiť od tejto dohody v prípade podstatného 

porušenia dohody druhým Účastníkom dohody. Za podstatné porušenie dohody zo 

strany Mesta  sa považuje najmä porušenie článku II bod 6. 

6. V prípade porušenia dohody z iných dôvodov ako v bode 5 tohto článku sú Účastníci 

dohody oprávnení od dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty, 

uvedenej v písomnej výzve druhého Účastníka dohody na odstránenie konania 

v rozpore s touto dohodou, právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. 

Primeranou lehotou pre účely tejto dohody sa považuje 10 dní. 

7. Správa ciest KSK je  oprávnená  vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď 

musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená Mestu. 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi Účastníkmi  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení.    

2. Akékoľvek  zmeny a doplnenia tejto dohody musia byť uskutočnené vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

3. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia Obchodným zákonníkom, 

cestným zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú určené  

pre  Mesto  a dve vyhotovenia pre Správu ciest KSK. 



5. Účastníci dohody  vyhlasujú, že obsah dohody je prejavom ich slobodnej vôle, 

neuzatvorili ju v tiesni  za nápadne  nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Michalovciach, dňa  30.08.2018                                          V Košiciach, dňa 05.09.2018 

 

 

 

 

 

..................................................................                   ..................................................................   

               Viliam Zahorčák                                                            Ing. Jozef Rauch        

        primátor  mesta Michalovce                                         poverený riadením organizácie     


