
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
 
Poskytovateľ: 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Sídlo:   Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 
 
Oprávnený k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedúci služobného úradu ministerstva 
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Organizačnom poriadku 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
 
IČO:    30416094 
DIČ:    2020799209 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  7000117681/8180 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Prijímateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 
Sídlo:   Klemensova ul. č.8, 813 61 Bratislava 
 
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ľupták, generálny riaditeľ  
 
IČO:   31364501 
IČ DPH:  SK2020480121 
Bankové spojenie:  
Čísla účtov:   
    
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Po, vložka 312/B 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

Článok I 
Predmet plnenia 

 
1. Predmetom plnenia je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 

Poskytovateľa v rozpočtovom roku 2011 vo výške 59 764 961,00 eur (slovom: 
päťdesiat-deväťmiliónovsedemstošesťdesiatštyritisícdeväťstošesťdesiatjeden eur) 
Prijímateľovi; z toho 6 124 824,00 eur (slovom šesťmiliónovstodvadsaťštyritisícosem-
stodvadsaťštyri eur) ako povolené prekročenie limitu výdavkov podľa Rozpočtového 
opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 3/2011 a 570 490,03 eur 
(slovom päťstosedemdesiattisícštyristodeväťdesiat eur a tri eurocenty) ako suma 
určená na spolufinancovanie projektov TEN-T. 



2. Finančné prostriedky podľa odseku 1 poskytuje Poskytovateľ ako dotáciu podľa         
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene         
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti                       
na § 18 ods.1 zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky. 

 
Článok II 

Účel poskytnutia finančných prostriedkov 
 

1. Účelom poskytnutia finančných prostriedkov podľa čl. I je zabezpečenie financovania 
investičných akcií Prijímateľa k projektu „07S0601 Výstavba a obnova železničnej 
siete“ podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky na úhradu faktúr súvisiacich s účelom 
podľa odseku 1 do výšky sumy bez DPH. 

 
Článok  III 

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 
 

1. Finančné prostriedky sa poskytujú Prijímateľovi priebežne na základe písomnej 
žiadosti Prijímateľa k 10., 20. a k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci, v mesiaci 
december predloží Prijímateľ žiadosť najneskôr do 14.12.  Žiadosť musí obsahovať: 
a) číslo a názov investičnej akcie, 
b) celková suma bez DPH a s DPH 
c) súpis investičných faktúr podľa jednotlivých investičných akcií (č. faktúry, 

dodávateľ, predmet fakturácie, suma bez DPH a s DPH) 
2. Žiadosť podľa odseku 1 predkladá Prijímateľ po prvýkrát do 10 dní po podpise tejto 

zmluvy. Táto žiadosť bude obsahovať aj náhradu nákladov na úhradu faktúr 
súvisiacich s účelom podľa čl. II ods. 1 zmluvy, ktoré boli vyfakturované aj v období 
roku 2010. 

3. Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi finančné prostriedky bezhotovostne prevodom 
najneskôr do 7 pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť doručená 
Poskytovateľovi. Finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov TEN-T 
Poskytovateľ poskytne na účet Prijímateľa č. 2621727201/1100 a ostatné finančné 
prostriedky na účet Prijímateľa č. 2627016398/1100. 

4. Pri poskytovaní finančných prostriedkov týkajúcich sa spolufinancovania k projektom 
TEN-T Prijímateľovi sa postupuje podľa „Rámcovej zmluvy o implementácii 
projektov spoločného záujmu železničnej infraštruktúry financovaných z finančných 
prostriedkov Spoločenstva v oblasti trans-európskych infraštrukturálnych sietí a v 
rámci ročného dopravného plánovania (TEN-T)" uzatvorenej medzi Ministerstvom 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Železnicami Slovenskej 
republiky, Bratislava zo dňa 19.05.2006. 

 
Článok IV 

Povinnosti Prijímateľa 
 

1. Prijímateľ podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní 
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

2. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť na požiadanie Poskytovateľa podklady 
potrebné k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, záverečnému účtu, vedeniu Registra 



investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky, vyúčtovaniu použitia finančných 
prostriedkov, záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a iné podklady súvisiace 
s poskytovaním finančných prostriedkov. 

3. Prijímateľ je povinný odviesť na účet Poskytovateľa č. ú. 7000117622/8180 výnosy 
(úroky) z poskytnutých finančných prostriedkov na základe tejto zmluvy najneskôr do 
20. januára 2012 znížené o zaplatenú daň vyberanú zrážkou (daň z úrokov). 

4. Prijímateľ je povinný oznámiť najneskôr do 10.11.2011 Poskytovateľovi výšku 
finančných prostriedkov, ktoré použije až v nasledujúcom rozpočtovom roku podľa        
§ 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy              
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Článok V 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Použitie finančných prostriedkov podlieha podľa § 8a ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, 
ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií SR. 

2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu používania poskytnutých finančných 
prostriedkov u Prijímateľa, ktorý je za týmto účelom povinný mu poskytnúť 
súčinnosť. 

3. Ak Prijímateľ nesplní povinnosť podľa čl. II, je Poskytovateľ oprávnený žiadať 
vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v príslušnej výške. Prijímateľ je 
povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky Poskytovateľovi na jeho účet                   
č. 7000117622/8180 do 20 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Poskytovateľa. 

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského 
právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou bude 
riešiť príslušný súd Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, tri (3) pre Poskytovateľa a dva (2) 
pre Prijímateľa. 

5. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť 
iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu 
pôvodného ustanovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo 
zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, 
ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 



zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto 
vyhlásenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu i riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto 
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite                               
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

  

v Bratislave dňa                    v Bratislave dňa 

Za Poskytovateľa:                    za Prijímateľa: 
 

 
 
.................................................... 
        RNDr. Peter Mach 
   vedúci služobného úradu 

 
 
 

            .................................................... 
               Ing. Vladimír Ľupták 

              generálny riaditeľ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

Investičné akcie financované zo štátneho rozpočtu  v roku 2011 v rámci projektu  
07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete 

Číslo 
inv. 

akcie  
Názov stavby Rozpočet na 

rok 2011 

Povolené 
prekročenie 

limitu 
výdavkov  

Celková výška 
finančných 

prostriedkov 

11209 Trnava – Nové Mesto nad Váhom, modernizácia trate 
na v= 160 km/h 

0,00 251 250,00 251 250,00 

01937 Púchov – Žilina, modernizácia trate - 
mimospolufinancovanie TEN-T 2 232 219,94 1 178583,00 3 410 802,94 

01937 
Púchov – Žilina, modernizácia trate - 
spolufinancovanie TEN-T 

233 690,03 0,00 233 690,03 

11205 Bratislava, prepojenie koridorov - 
mimospolufinancovanie TEN-T 

370 000,00 4 694 991,00 5 064 991,00 

1485 Žilina – Krásno nad Kysucou, modernizácia trate  1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 

1485 Žilina – Krásno nad Kysucou, modernizácia trate - 
MSF 

34 755 712,00 0,00 34 755 712,00 

26411 
Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate, časť 
ETCS - spolufinancovanie TEN-T 96 800,00 0,00 96 800,00 

23741 
Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate, 
mimospolufinancovanie TEN-T 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00 

23741 Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate, 
spolufinancovanie TEN-T 

240 000,00 0,00 240 000,00 

23742 Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate, časť 
GSMR 

212 472,00 0,00 212 472,00 

01950 Žilina – Teplička, dostavba zriaďovacej stanice  1 544 103,00 0,00 1 544 103,00 

1480 
Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate 
na v=160 km/h 7 300 000,00 0,00 7 300 000,00 

1486 Čierna nad Tisou, modernizácia stanice ŠR a NR 3 233 690,03 0,00 3 233 690,03 

18954 ŽST, Piešťany, rekonštrukcia prijímacej budovy 500 000,00  0,00 500 000,00 

22616 
ŽST, Nové Mesto nad Váhom, rekonštrukcia staničnej 
budovy 

500 000,00 0,00 500 000,00 

26413 Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava 20 350,00 0,00 20 350,00 

26414 Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov 20 550,00 0,00 20 550,00 

26415 Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice 20 550,00 0,00 20 550,00 

  Spolu 53 640 137,00 6 124 824,00 59 764 961,00 

 


