
 

1 

Dodatok č. 4 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. 152/270/2009 

(kód ITMS 23160120001) 

                                                v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2009 

                                                             Dodatku č.2 zo dňa 19.10.2009 

                                                             Dodatku č.3 zo dňa 27.09.2010 

 

uzavretej dňa 24.8.2009 

medzi 

 

Poskytovateľom 

názov  : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

  republiky 

sídlo :  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO : 30416094 

DIČ : 2020799209 

konajúci : Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR –  

  Ing. Ján Figeľ 

a 

Prijímateľom 

názov  : Železničná spoločnosť Slovensko a. s. 

sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

  Slovenská republika 

zapísaný v    :  v Obchodnom registri 

  Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3497/B 

konajúci : Mgr. Pavel Kravec – predseda predstavenstva 

  Ing. Viliam Majda – člen predstavenstva 

IČO :  35 914 939 

DIČ : 2021920076 

banka : Slovenská sporiteľňa, a. s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:
1
  a) 

    b) 

 predfinancovanie:
2
 a 

    b)  

 refundácia:
3
  a)  

                                                 
1 Ak sa nehodí, prečiarknite 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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     Zmluvné strany sa na základe článku 5, bodu 5.9 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

prostriedku dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy:  

I. 

Identifikačné údaje Prijímateľa Zmluvy sa menia takto:  

banka :  Československá obchodní banka, a. s. 

    Tatra banka, a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

zálohové platby:
4
  a) 

    b) 

 predfinancovanie:
5
 a) 

    b)  

 refundácia:
6
  a)  

    b)  

 

 

 

Režim financovania subprojektov /aktivít: 

- Refundácia platí pre aktivity: Elektrické poschodové jednotky (EPJ)- Tatra banka 

                                                Poschodové jednotky typu PUSH/PULL- Tatra banka 

                                                Medziregionálne motorové jednotky (DMJ)- Tatra banka    

- Predfinancovanie platí pre aktivity:  Elektrické poschodové jednotky (EPJ)- ČSOB 

                                                          Poschodové jednotky typu PUSH/PULL- ČSOB 

                                                          Medziregionálne motorové jednotky (DMJ)- Tatra banka    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
5
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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II.  

1. Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami.  

2. Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po jeho podpise 

dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

3. Ostatné články Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 24.08.2010 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 

a Dodatku č. 3 vrátane jej príloh 1,2 a 3 neupravené dodatkom zostávajú naďalej v platnosti. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy 

a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
7
 Poskytovateľa 

Ing. Ján Figeľ - minister 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
8
 Prijímateľa:  

Mgr. Pavel Kravec – predseda predstavenstva 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
9
 Prijímateľa:  

Ing. Viliam Majda – člen predstavenstva 

                                                 
7 Ak sa nehodí, prečiarknite 
8 Ak sa nehodí, prečiarknite 
9
 Ak sa nehodí, prečiarknite 


