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                                                                                      č. SC KSK:                 

č. SÚCPSK:  057-4800/2200ZoP/2018 

 

Dodatok č. 1  
k Zmluve o pôžičke (ďalej ako „ZoP“) uzatvorenej podľa ust. § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 19.10.2018  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

uzatvorená medzi týmito účastníkmi: 

 

Veriteľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) 

so sídlom:   Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

pracovisko:   Ostrovského 2, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:  Ing. Jozef Rauch, poverený riadením SC KSK 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 

    Ing. Zuzana Fejesová, námestníčka investično-prevádzková 

IČO:    35 555 777 

Právna forma:    príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

v zmysle Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU6/40617 zo dňa 23.12.2010 

 (ďalej len „Veriteľ“) 

a 

Dlžník:    Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) 

so sídlom:   Jesenná 14, 080 05 Prešov 

Štatutárny orgán:  Ing. Marcel Horváth, poverený vedením  SÚC PSK  

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 

Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre technickú správu a 

prevádzku     

Ing. Miroslav Milý, vedúci oddelenia prevádzkových činností 

IČO:    37 936 859 

Právna forma:    rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom 

Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 

(ďalej len „Dlžník”) 

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Pôvodné znenie ustanovenia čl. 1 bod 2 ZoP sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

 

„Účelom tejto zmluvy je bezodplatné poskytnutie pomoci dlžníkovi veriteľom sledujúc tak verejný záujem, 

zabezpečenie zjazdnosti ciest, ktoré má dlžník povinnosť spravovať a udržiavať, a to formou tzv. zapožičania 

CHPM v predpokladanom množstve 10 000 ton pre zimné obdobie 2018/19.“ 

 

2. Pôvodné znenie ustanovenia čl. 1 bod 2 ZoP sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

 

„Veriteľ sa týmto zaväzuje, že dlžníkovi zapožičia CHPM v troch etapách, a to písomným protokolom 

o odovzdaní a prevzatí predmetu pôžičky. I. etapa sa uskutoční najneskôr do 15. novembra 2018 v približnom 

rozsahu 3 500 ton , II. etapa najneskôr do 31. decembra 2018 v približnom rozsahu 3 500 ton a III. etapa 

v približnom rozsahu 3 000 ton najneskôr do 31. januára 2019.“ 

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 
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1. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho obojstranného podpísania. V prípade rozdielnosti 

dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný, preto sa 

Zmluvné strany zaväzujú, že ho zverejnenia na svojich webových sídlach. Účinnosť nadobudne dňom 

nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia. 

 

2. Ostatné ustanovenia ZoP nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.  

 

3. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 1 konštatujú, že vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, 

nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by ho robili neplatnýma na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.  

 

4. Dodatok č. 1 je uzatvorený v štyroch rovnopisoch, každý má platnosť originálu, pričom po dva 

rovnopisy dostane každá Strana.  

 

V Košiciach,                 V Prešove,  

 

Veriteľ:       Dlžník:       

     

 

 

____________._________________         _____________________________  

Ing. Jozef Rauch       Ing. Marcel Horváth 

poverený riadením Správy ciest KSK   poverený vedením Správy a údržby ciest PSK   

    

 

       

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa:   

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa:  

 


