
ČÍSLO ZMLUVY: 37/B300/2014 

NÁZOV PROJEKTU: Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek 

Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - 

Bosákova ulica 
 

Dodatok č. 1 

 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 31.01.2014 

 (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 nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ 

 

Názov : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

konajúci  : Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

IČO : 30 416 094 

DIČ  : 2020799209 

kód BIC /SWIFT :  

číslo účtu vo formáte IBAN :   

 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ 

 

Názov  : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo : Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

  Slovenská republika 

Štatutárny orgán : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  

IČO : 00603481 

DIČ : 2020372596 

Banka   :  

kód BIC /SWIFT :  

číslo účtu vo formáte IBAN :   

 predfinancovanie:  

 refundácia:   

 

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

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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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 na základe Prijímateľom 

predloženej Žiadosti o zmenu zmluvy doručenú Poskytovateľovi dňa 07.12.2015. 

 

Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

1. V článku I. „Predmet a účel Zmluvy“ Zmluvy sa v odseku 4) vypúšťa text „a výkonu 

externého riadenia“. 

2. V článku II. „Výdavky Projektu a NFP“ Zmluvy sa odsek 1) vypúšťa v celom znení 

a nahrádza sa nasledovným znením:  

„1) Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

predstavuje sumu 74 235 360,90 EUR (slovom: sedemdesiatštyri miliónov 

dvestotridsaťpäťtisíc tristošesťdesiat EUR a deväťdesiat centov),  

b) výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 

sumu 71 385 951,42 EUR (slovom: sedemdesiatjeden miliónov 

tristoosemdesiatpäťtisíc deväťstopäťdesiatjeden EUR a štyridsaťdva centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 67 816 653,85 EUR (slovom: 

šesťdesiatsedem miliónov osemstošestnásťtisíc šesťstopäťdesiattri EUR a 

osemdesiatpäť centov), čo predstavuje 95,00 % z celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v písm. b) tohto článku 

Zmluvy,  

d) vlastné zdroje Prijímateľa predstavujú sumu 3 569 297,57  EUR (slovom: tri 

milióny päťstošesťdesiatdeväťtisíc dvestodeväťdesiatsedem EUR a 

päťdesiatsedem centov), čo predstavuje 5,00 % z celkovej výšky celkových 

oprávnených výdavkov uvedenej v písm. b) tohto článku Zmluvy.“ 

3. V článku II. „Výdavky Projektu a NFP“ Zmluvy sa odsek 2) vypúšťa v celom znení 

a nahrádza sa nasledovným znením:  

„2) NFP sa skladá: 

a) z príspevku Kohézneho fondu vo výške 60 678 058,70 EUR (slovom: šesťdesiat 

miliónov šesťstosedemdesiatosemtisíc päťdesiatosem EUR a sedemdesiatjeden 

centov), čo predstavuje 85,00 % z výšky celkových oprávnených výdavkov; a 

b) z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 138 595,15 EUR (slovom: sedem 

miliónov stotridsaťosemtisíc päťstodeväťdesiatpäť EUR a štrnásť centov), čo 

predstavuje 10,00 % z výšky celkových oprávnených výdavkov“.  

4. Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“ Zmluvy sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa 

prílohou č. 1 k Dodatku č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1. 

 

Článok  II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
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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 Poskytovateľovi budú 

doručené tri (3) rovnopisy a Prijímateľovi budú doručené 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 a na znak súhlasu ho 

podpisujú. 

 

 V Bratislave, dňa                                                    V Bratislave, dňa  

      Za Poskytovateľa                                               Za Prijímateľa 

 

  ............................................................                       ........................................................ 

 Ing. Ján Počiatek 
minister dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

 

               JUDr. Ivo Nesrovnal 

                          primátor 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Predmet podpory NFP 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo 

nám., 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica 

Kód ITMS 23140110014 

Operačný program Operačný program Doprava 2007 - 2013 

Spolufinancovaný z Kohézny fond  

Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov 

Opatrenie 4.1 – Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

25 - Mestská doprava 100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Doprava 100 mestské 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II región Bratislava 

NUTS III Bratislavský kraj 

Okres Bratislava I, Bratislava V 

Obec  

Ulica  

Číslo  
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a 

verejnej osobnej dopravy. 

Špecifický cieľ projektu 1 Rozšírením električkovej siete do Petržalky prispieť k rozvoju infraštruktúry verejnej dopravy 
zvýšením jej kvality a výkonov. 

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Dĺžka zmodernizovaných električkových tratí km 0,0 2013 2,420 2015 

Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo 
bezbariérový prístup k výsledkom projektu 

Eur 0,0 2013 197 800,00 2015 

Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo 
bezbariérový prístup k výsledkom projektu 

počet 0,0 2013 23 2015 

D
op

ad
 

Nárast počtu prepravených cestujúcich mestskou 
verejnou dopravou elektrickej trakcie 

% 0,0 2015 5,0 2020 

 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl

ed
ok

 

      

      

      

D
op

ad
       

      

      

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Dĺžka zmodernizovaných električkových tratí km 0,0 2013 2,420 2015 

      

      

D
op

ad
       

      

      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

D
o

pa d       
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Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 
V

ýs
le

do
k 

Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo 
bezbariérový prístup k výsledkom projektu 

Eur 0,0 2013 197 800,00 2015 

Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo 
bezbariérový prístup k výsledkom projektu 

počet 0,0 2013 23 2015 

      

D
op

ad
 

      

      

 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Príprava projektu Dĺžka zmodernizovaných električkových tratí km 2,420 

2 
Vybudovanie koľajového prepojenia 
Šafárikovo námestie - Bosákova ulica 

Dĺžka zmodernizovaných električkových tratí km 2,420 

Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný 
alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu 

Eur 197 800,00 

Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný 
alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu 

počet 23 

 

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) 

  

Príprava projektu 02/2008 10/2012 

Vybudovanie koľajového prepojenia 
Šafárikovo námestie - Bosákova 
ulica 

11/2013 12/2015 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 03/2012 12/2015 

Publicita a informovanosť 11/2013 12/2015 

 
7. Rozpočet projektu 
Skupina výdavkov Oprávnené 

výdavky  
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

711001 Nákup pozemkov 0,00 142 000,00 142 000,00 Príprava projektu 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 2 332 800,00 2 332 800,00 Príprava projektu 

717001 Realizácia nových stavieb 65 201 967,98 374 609,48 65 576 577,46 
Vybudovanie koľajového 
prepojenia Šafárikovo 
námestie - Bosákova ulica 

920 – Rezerva na nepredvídané výdavky 6 183 983,44 0,00 6 183 983,44 
Vybudovanie koľajového 
prepojenia Šafárikovo 
námestie - Bosákova ulica 

CELKOVO 71 385 951,42 2 849 409,48 74 235 360,90  

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
NFP Oprávnené výdavky 

Neoprávnené 
výdavky 

Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)     

1 Príprava projektu 0,00 0,00 2 474 800,00 2 474 800,00 

2 
Vybudovanie koľajového 
prepojenia Šafárikovo námestie 
- Bosákova ulica 

67 816 653,85 71 385 951,42 374 609,48 71 760 560,90 

Podporné aktivity     

Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKOVO 67 816 653,85 71 385 951,42 2 849 409,48 74 235 360,90 

 


