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č. MF/012282/2011-441 
 

Dodatok č. 1 
k  zmluve o návratnej finančnej výpomoci č. MF/013220/2009-441 zo dňa 31. 3. 2009 

  
             poskytovanej v súlade s § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

uzavretý medzi: 
 

Názov:   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Sídlo:   Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
IČO:   00 151 742 
Zastúpené:  Ing. Ivanom Miklošom 
                                          podpredsedom vlády a ministrom financií  
 
(ďalej len „Veriteľ“),  
 
 
Názov:   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Sídlo:                                  Námestie slobody 6,  811 06 Bratislava 
IČO:    30 416 094 
Zastúpené:                         Ing. Jánom Figeľom 
    1. podpredsedom vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  
 
(ďalej len „MDVRR SR“) 
 

a 
 

Názov:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Sídlo:   Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
IČO:   31 364 501  
Bankové spojenie:              
Číslo účtu:                           
IČ DPH:                             SK2020480121 
OR:                                    Okresný súd Bratislava 1, oddiel PO, vloţka č. 312/B 
Zastúpené:  Ing. Vladimírom Ľuptákom 
   generálnym riaditeľom Ţelezníc Slovenskej republiky 
 
(ďalej len „Dlžník“) 
 
(ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
 

Článok 1 
Zmena   Zmluvy 

 
1.1. V súlade s čl. 2, bodom 2.9. a čl. 4, bodom 4.2. Zmluvy  o návratnej finančnej výpomoci č. MF/013220/2009-

441 zo dňa 31. 3. 2009 (ďalej len „Zmluva“) sa  zmluvné  strany dohodli  na  zmene týchto článkov  Zmluvy. 
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1.2  V čl. 2 Zmluvy bod 2.2. znie: 
 

„Dlţník sa zaväzuje, ţe poskytnuté finančné prostriedky (istinu) v sume 69 906 393,15 € uhradí                              
v prospech účtu Veriteľa č.            – Beţný účet na splácanie návratných finančných výpomocí  vedeného 
v Štátnej pokladnici v Bratislave v posledný deň posledného úrokového obdobia (t. j. 31. mája 2011).“  

 
 
1.3. V čl. 2 Zmluvy bod 2.5. sa vypúšťa  písm. c) a posledná veta posledného odseku znie:  

„Posledné úrokové obdobie sa končí 31. mája 2011“.  
 
1.4. V čl.  2, bode 2.6. Zmluvy druhá veta znie:  
 
        „Dlţník sa zaväzuje uhradiť úroky za úrokové obdobie od 30. septembra 2010 do 30. marca 2011, t. j.                   

za 4. úrokové obdobie vo výške 1 777 729,15 € a úroky za posledné úrokové obdobie od 31. marca 2011            
do 31. mája 2011 v sume  595 832,30  € v posledný deň posledného úrokového obdobia (t.j. 31. mája 
2011).“  

 
1.4. V čl. 3 Zmluvy bod 3.8.  znie: 
 
        „3.8. Adresy a kontaktné osoby Zmluvných strán pre doručovanie akejkoľvek korešpondencie súvisiacej so  
        Zmluvou (v prípade, ţe si Zmluvné strany navzájom neoznámia iné adresy) sú nasledovné : 
 
 

Kontaktné údaje Veriteľa: 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava, Slovenská republika 

 

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Majerský PhD., generálny riaditeľ Sekcie rozpočtovej politiky 
 
 
Kontaktné údaje MDVRR SR: 
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Námestie slobody 6 
811 06 Bratislava, Slovenská republika 
telefón: + 421 2 59494246 (resp. 52731443 ) 
fax: + 421 2 59494770 
e-mail: frantisek.perutka@mindop.sk 
Kontaktná osoba: Ing. František Perutka, generálny riaditeľ Sekcie rozpočtu  
 
Kontaktné údaje Dlţníka: 
 
Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava 
Odbor financovania, účtovníctva a daní 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 
 
 
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Némethová, námestníčka generálneho riaditeľa pre ekonomiku“ 
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Článok 2 
                                                                          Zmena Prílohy č. 1 k  Zmluve 
 
2.1. Príloha  č. 1  K  Zmluve  o  návratnej  finančnej   výpomoci  č.  MF/013220/2009 – 441 zo dňa 31. marca 

2009  sa vypúšťa v plnom rozsahu.  
         
 
                                                                                     Článok  3 
                                                                            Záverečné ustanovenia  
 
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien. 
 
3.2.Tento  Dodatok  č. 1 nadobúda  platnosť dňom  jeho podpisu  všetkými zmluvnými  stranami a účinnosť dňom  
       nasledujúcim    po  jeho zverejnení  v centrálnom  registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho  zákonníka 
       v znení zákona č. 546/2010 Z. z. v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
       k informáciám a  o zmene   a  doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o  slobode informácií)  v  znení  zákona  
       č. 546/2010 Z. z.  
 
3.3. Tento  Dodatok  č. 1 je  vyhotovený v  šiestich rovnopisoch,  z ktorých kaţdá  zmluvná strana dostane po dva  
        rovnopisy.  Dodatok č.1  tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
 
3.4. Zmluvné  strany  vyhlasujú, ţe sa s  ustanoveniami Dodatku č. 1 riadne oboznámili, súhlasia s ich znením na  

znak čoho tento Dodatok č. 1 slobodne a váţne podpisujú. 
 
 
 

       V Bratislave dňa:  29.3.2011                           V Bratislave dňa:   29.3.2011                              
Ministerstvo financií Slovenskej republiky                                       Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
                                                                                                        rozvoja  Slovenskej republiky 

 

_____________________________                            _________________________   
Ing. Ivan Mikloš                                                                           Ing. Ján Figeľ    
podpredseda vlády a minister financií                                            1. podpredseda vlády a minister dopravy,   

                   výstavby a regionálneho rozvoja  
                                                                                                                                                                                     
         
 
V Bratislave dňa:   29.3.2011                              
Ţeleznice Slovenskej republiky                          
 
 
______________________________________ 
Ing. Vladimír Ľupták 
generálny riaditeľ Ţelezníc Slovenskej republiky  
 
 

 


