
Dodatok č. 1 

k Zmluve o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka 

č. 124/2017 zo 7.12.2017 
uzavretý v zmysle ustanovenia § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 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 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

1)   Mesto Sabinov 
Zastúpené: 
Sídlo: 
IČO: 
Bankové spojenie: 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta 
083 01 Sabinov, Námestie slobody 57 
00 327 735 
VÚB, a. s., pobočka Sabinov, 
číslo účtu: IBAN SK12 0200 0000 0034 3726 5056 

 

Kontaktná osoba 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 

(ďalej len „Mesto") 

2)   Obec Drienica 
Zastúpené: 
Sídlo: 
IČO: 
Bankové spojenie: 

Ing. Michal Repaský, primátor mesta 
Ing. Peter Tuleja, vedúci OVÚPaŽP 

Ing. Igor Birčák, starosta obce 
Drienica 168, 083 01 Sabinov 
00 326 968 
VÚB, a. s., pobočka Sabinov 
číslo Účtu: IBAN SK61 0200 0000 0000 2212 0572 

 

Kontaktná osoba 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 

(ďalej len „Obec") 

Ing. Igor Birčák, starosta obce 
Ing. Igor Birčák, starosta obce 

Článok 1 Predmet 
dodatku 

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka č. 
124/2017 zo 7.12.2017 dohodli na nasledovných zmenách: 

a) Článok 5. Vnesenie majetkových hodnôt sa text v bode 1 písm. a) ruší a nahrádza na textom v 
znení: „poskytnúťmajetkový vklad, a to finančné prostriedky do výšky 32 495,- €, slovom 
tridsaťdvatisícštyristodeväťdesiatpäťeuŕ, 

b) Článok 5. Vnesenie majetkových hodnôt sa text v bode 2 písm. a) ruší a nahrádza na textom v 
znení: „poskytnúť majetkový vklad, a to finančné prostriedky do výšky 32 495,- €, slovom 
trídsaťdvatisícštyristodeväťdesiatpäť euŕ. 

Článok 2 Spoločné, prechodné a záverečné 
ustanovenia 

1)   Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
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2) Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 všetkými zmluvnými 
stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník , s prihliadnutím na 
§ 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). 

3) Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu 
obdrží dva originály dodatku č.l. 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Sabinove dňa 17.4.2019 V Drienica dňa 17.4.2019 

Za mesto Sabinov : Za obec Drienica: 

podpísané - - podpísané - 

Ing. Michal Repaský Ing. Igor Birčák 

Tento dodatok č. 1 bol zverejnený mestom Sabinov dňa 17.4.2019 

Tento dodatok č. 1 bol zverejnený obcou Drienica dňa 

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 18.4.2019 
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