
ČÍSLO ZMLUVY: 438/B300/2013 

NÁZOV PROJEKTU:  

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 

159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - VI. etapa (úsek Beluša – Púchov) 

 

 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 12. 04. 2013 

 (ďalej len „Zmluva“) uzavretý podľa § 272 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ:   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,    

                                                 výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sídlo:   Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho    

                                                 rozvoja Slovenskej republiky  

IČO:       30416094 

DIČ:       2020799209 

Bank. spoj.:      

Číslo účtu vo formáte IBAN:   

Kód BIC:    SPSRSKBA 

 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

  v skrátenej forme „ŽSR“ 

Sídlo:    Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Štatutárny orgán:    Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ 

IČO:      31364501 

IČ DPH:     SK 2020480121 

DIČ:      2020480121 

Bank. spoj.:      

Číslo účtu vo formáte IBAN:    

Kód BIC:    TATRSKBX 

Zapísané v:   Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,    

                                                 vložka číslo: 312/B 

 

(ďalej len „Prijímateľ“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“, 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

       

     Preambula 

     

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom 8 bod 1. 

Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, 

ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Dodatok č. 1 sa uzatvára za účelom zosúladenia aktuálne 

platného a účinného znenia Zmluvy s obsahom uzatvoreného Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 

číslo 601509/2011 zo dňa 15. 04. 2015 a zosúladenia aktuálne platného a účinného znenia 

Zmluvy s aktuálne platným formulárom zmluvy o poskytnutí NFP z Interného manuálu 

procedúr na úrovni riadenia ŠF a KF MDVRR SR. 
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Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

1. V článku I. „Predmet a účel Zmluvy“  Zmluvy sa v bode 4) na konci prvej vety  termín  

„do 31. 07. 2015.“  nahrádza termínom „do 31. 12. 2015.“. 

2. V článku II. „Výdavky Projektu a NFP“ Zmluvy sa v bode  3)  na konci dopĺňa 

nasledovný text:  

„Pomer zdrojov financovania celkových oprávnených výdavkov (resp. finančnej medzery 

pri projektoch generujúcich príjmy) sa stanovuje na základe intenzít pomoci uvedených 

v Programovom manuáli Operačného programu  Doprava aktuálne platnom v čase 

podpisu Zmluvy. Pre  tento Projekt sú intenzity pomoci podľa zdrojov v pomere  85 % / 

15 % /0 %  (KF/ŠR/VZ).“. 

3. V článku II. „Výdavky Projektu a NFP“ Zmluvy sa  bod 4) vypúšťa v celom rozsahu 

a nahrádza sa nasledovným znením: 

 „4) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu NFP vo výške 94,074 % zo 

schválených celkových oprávnených výdavkov. V prípadoch, kedy je výška NFP  

z rozhodnutia EK vyššia, ako výška NFP uvedená v bode 1) písm. c) tohto článku 

Zmluvy,  Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým by 

celková výška NFP uvedená v bode 1) písm. c) tohto článku  Zmluvy mohla byť navýšená 

na výšku NFP z rozhodnutia EK. Celková výška NFP uvedená v bode 1) písm. c) tohto 

článku Zmluvy okrem prípadu uvedenom v druhej vete tohto bodu môže byť prekročená 

najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro) a to len z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa.“.  

    

4. V článku II. „Výdavky Projektu a NFP“ Zmluvy sa v bode 9)  na konci dopĺňa veta:  

„Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na základe výsledkov 

zistení oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu zvýšiť výšku finančnej opravy v 

prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania.“.  

5. V Prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“, sa tabuľka „6. Časový rámec realizácie 

aktivít Projektu“  vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 

„6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu“ 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov 
pre každú aktivitu) 

  

Výstavba  vrátane rezervy na 
nepredvídané výdavky, dozor 
počas realizácie výstavby    

04/2012 12/2015 

Nadobudnutie pozemkov 01/2008 12/2015 

Podporné activity   

Riadenie projektu 01/2008 12/2015 

Publicita a informovanosť 04/2012 12/2015 
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Článok  II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnému 

informovaniu sa o dni zverejnenia Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží tri 

(3) rovnopisy a Prijímateľ obdrží tri (3) rovnopisy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

ten 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 

 

 

 

      Podpis ................................................                Podpis  ................................................ 

 

 

 

 

 

 

                 Ing. Ján Počiatek 
minister dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

 

           

 

 

 

 

 

                        Ing. Dušan Šefčík 

         generálny riaditeľ ŽSR 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


