Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 159/B500/2015 zo dňa 20. 3. 2015, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 17. 9. 2015
(ďalej len „zmluva“)
(ďalej len „dodatok č. 2”)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Názov:

Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Sídlo:
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu:
Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO:
30416094
DIČ:
2020799209
Bankové spojenie:
Výdavkový účet:
IBAN:
Príjmový účet:
IBAN:
Osoby oprávnené konať
vo veciach v zmluvy:
Ing. Viera Šoltysová
generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania
Ing. Jiří Kubáček, CSc.
generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Obchodné meno:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Sídlo:
Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ
IČO:
31364501
IČ DPH:
SK2020480121
Bankové spojenie:
Čísla účtov:
IBAN:
a
IBAN:
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy:
Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského
Ing. Jana Krupcová, riaditeľka odboru financovania,
účtovníctva a daní
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 312/B
(ďalej len „prijímateľ,“ poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“
a jednotlivo ako „zmluvná strana“)
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Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k zmluve v nasledovnom znení:
Článok I
1. Článok I ods. 1 zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 1, ktorý
znie:
„1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov – kapitálových transferov
z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi v celkovej výške 115 249 279,70 Eur
(slovom: stopätnásť miliónov dvestoštyridsaťdeväť tisíc dvestosedemdesiatdeväť eur
a sedemdesiat centov) v rozpočtovom roku 2015. Finančné prostriedky budú poskytované
v rámci programu „07S Železničná doprava, podprogramu 07S06 Rozvoj a modernizácia
majetku železníc – ŽSR“ v súlade so zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok
2015.
2. V článku II zmluvy sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:
„4. V nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 884/A800/2015 na projekt Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) zo dňa 29. 9. 2015, prijímateľ nevráti na príjmový
účet poskytovateľa refundované finančné prostriedky vo výške 9 144 820,84 Eur (slovom:
deväťmiliónov jednostoštyridsaťštyri tisíc osemstodvadsať eur a osemdesiatštyri centov),
ktoré mu boli poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2014 na základe zmluvy
č. 124/B500/2014, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 5. 12. 2014 a dodatku č. 2 zo dňa
22. 12.2014. Finančné prostriedky použije prijímateľ v súlade so špecifikáciou a predloží
poskytovateľovi súpis faktúr, na ktoré boli tieto finančné prostriedky použité a to najneskôr
do 15. 02. 2016.“

1.
2.

3.
4.
5.

Článok II
Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom č. 2 nemenia a sú záväzné pre obe zmluvné
strany.
Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov v spojení s § 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.
Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre poskytovateľa a
3 (tri) rovnopisy pre prijímateľa.
Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
v Bratislave dňa

v Bratislave dňa

za poskytovateľa:

za prijímateľa:

....................................................
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

....................................................
Ing. Dušan Šefčík
generálny riaditeľ
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