
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 

č. poskytovateľa .................................  č. prijímateľa...................................... 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

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 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:   

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“) 

 

 



 

2 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov – kapitálových transferov 

z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi vo výške 63 320 000,00 Eur 

(slovom: šesťdesiattrimiliónov tristodvadsaťtisíc eur) v rozpočtovom roku 2016. 

Finančné prostriedky budú poskytované v rámci programu „07S Železničná doprava, 

podprogramu 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc – ŽSR“ v súlade so 

zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016. 

 

2. Finančné prostriedky podľa odseku 1 tohto článku poskytuje poskytovateľ ako dotáciu 

podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy                  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) v nadväznosti na § 18 ods.1 

zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „finančné prostriedky“). 

 

3. Výška finančných prostriedkov stanovená v odseku 1 tohto článku predstavuje 

rozpočet finančných prostriedkov, ktoré môžu byť prijímateľovi poskytnuté 

v nadväznosti na rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016. 

V priebehu rozpočtového roka 2016 môže poskytovateľ, na základe svojich 

rozpočtových opatrení a rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej 

republiky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, upravovať 

výšku finančných prostriedkov stanovených v ods. 1. (ďalej len „rozpočtové 

opatrenie“).  

Článok II 

Účel poskytnutia finančných prostriedkov 

 

1. Účelom poskytnutia finančných prostriedkov podľa článku I ods. 1  zmluvy  

je zabezpečenie financovania investičných akcií, ktoré budú realizované prijímateľom 

v rámci programu „07S Železničná doprava“, v rámci podprogramu „07S06 Rozvoj 

a modernizácia majetku železníc- ŽSR“ na  prvkoch  

- „07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete“, 

- „07S060G ŠR mimo spolufinancovanie - MSF+NN (nad GAP)“, 

- „07S060H ŠR mimo spolufinancovania - MSF+NN OPII“ 

 (ďalej len „investičné akcie“). 

 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov podľa účelu ich použitia na investičné akcie bude 

predmetom samostatného písomného materiálu „Špecifikácia účelu použitia 

prostriedkov štátneho rozpočtu, časový a vecný plán úloh v oblasti modernizácie 

a rozvoja železničnej dopravnej cesty na rok 2016“ (ďalej len „špecifikácia“), ktorý 

spracuje prijímateľ podľa požiadaviek poskytovateľa. Špecifikácia bude pre zmluvné 

strany záväzná a bude samostatne schvaľovaná osobami oprávnenými konať vo 

veciach zmluvy za prijímateľa a poskytovateľa. V priebehu rozpočtového roka 2016 

môže byť špecifikácia po vzájomnej dohode zmluvných strán písomne zmenená 

formou písomného dodatku podľa potrieb prijímateľa a požiadaviek poskytovateľa 

(ďalej len „dodatok k špecifikácii“), ako aj v nadväznosti na realizované rozpočtové 

opatrenia. Finančné prostriedky na investičné akcie budú poskytnuté až po podpise 

špecifikácie resp. dodatku k špecifikácii zmluvnými stranami. 
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3. Finančné prostriedky rozpočtované na prvkoch 07S060G - ŠR mimo 

spolufinancovanie -  MSF + NN (nad GAP) a  07S060H ŠR mimo spolufinancovania 

- MSF + NN OPII sú záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a môžu byť 

prijímateľovi poukázané iba na projekty, na realizáciu ktorých je uzavretá             

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom                  

a  poskytovateľom. 

 

Článok III 

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 

 

1. Finančné prostriedky na financovanie investičných akcií sa poskytujú prijímateľovi na 

základe písomnej žiadosti prijímateľa podľa vzoru uvedeného v prílohe  č. 1 zmluvy 

(ďalej len „žiadosť“). Prijímateľ predkladá žiadosť spravidla jeden krát mesačne. 

V mesiaci december predloží prijímateľ poslednú žiadosť najneskôr  

do 16. 12. 2016. 

 

2. Žiadosť môže obsahovať aj refundáciu nákladov na úhradu faktúr súvisiacich s účelom 

podľa článku II ods. 1 zmluvy, ktoré boli prijímateľovi vyfakturované v období roku 

2015 a od 1.1.2016 do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a v priebehu tohto obdobia 

mu neboli refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

 

3. V prípade refundácie nákladov súvisiacich s projektom ŽSR, Modernizácia železničnej 

trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť 

do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (Nové Mesto n/Váhom – Zlatovce), s projektom 

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

– 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa (úsek 

Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša)  a s projektom 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), na realizáciu ktorých je uzavretá zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom 

a poskytovateľom, môžu byť súčasťou žiadosti aj faktúry vystavené prijímateľovi 

v rokoch 2012, 2013, 2014 a 2015, ak neboli doposiaľ refundované prijímateľovi 

z prostriedkov štátneho rozpočtu.   

 

4. Po schválení žiadosti poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky na úhradu faktúr 

súvisiacich s účelom podľa článku II ods. 1 zmluvy, a to do výšky sumy bez DPH. 

V prípade, ak si prijímateľ nemôže uplatniť odpočítanie DPH, môže byť pri zúčtovaní 

dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu uznaná aj DPH. 

 

5. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi finančné prostriedky bezhotovostne prevodom  

na účet uvedený v záhlaví zmluvy, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní 

nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť doručená poskytovateľovi.  

 

Článok IV 

Povinnosti prijímateľa 
 

1. Prijímateľ podľa § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní 

zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a  účinnosť ich použitia, v súlade so 

zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). 
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2. Prijímateľ je povinný v termíne do 30 dní od ukončenia príslušného štvrťroka  písomne 

informovať poskytovateľa o plnení účelu použitia finančných prostriedkov podľa 

špecifikácie. Súčasťou  informácie je aj prehľad o čerpaní vlastných zdrojov 

prijímateľa za predchádzajúci štvrťrok roku 2016 a kumulatívne od začiatku roku 

2016, vrátane komentára. 

 

3. V prípade refundácie výdavkov prijímateľovi, na ktoré boli vynaložené prostriedky 

štátneho rozpočtu, je prijímateľ povinný písomne oznámiť poskytovateľovi výšku takto 

refundovaných výdavkov do 30 dní od dňa ich pripísania na účet prijímateľa. 

V nadväznosti na písomné oznámenie prijímateľa poskytovateľ do 30 dní od dňa 

doručenia oznámenia písomne určí prijímateľovi spôsob vysporiadania týchto 

finančných prostriedkov. 

 

4. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť na požiadanie poskytovateľa podklady 

potrebné k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, záverečnému účtu, vedeniu Registra 

investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky, vyúčtovaniu použitia finančných 

prostriedkov, záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a iné podklady súvisiace  

s finančnými prostriedkami. 

 

5. Prijímateľ je povinný odviesť na príjmový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví 

zmluvy, výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov na základe tejto zmluvy 

najneskôr do 31. 1. 2017. Prijímateľ je povinný zaslať  poskytovateľovi písomnú 

informáciu o odvedení výnosov, ale aj informáciu o tom, že výnosy nevznikli. 

 

6. Prijímateľ je povinný oznámiť najneskôr do 13. 11. 2016 poskytovateľovi výšku 

finančných prostriedkov, v členení podľa špecifikácie, ktoré nebude čerpať v roku 

2016 a ktoré budú určené na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku podľa § 8 ods. 

4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

Článok V 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Použitie finančných prostriedkov podlieha podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, 

ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.  

 

2. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu a príslušnú  

finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými dotáciami podľa zákona o finančnej 

kontrole.  

 

3. Ak prijímateľ nesplní povinnosti podľa čl. II tejto zmluvy, je poskytovateľ oprávnený 

žiadať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v príslušnej výške.  

 

4. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľovi                             

do 20 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa, a to: 

a) na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy, ak ich vracia do 

31. decembra 2016 vrátane, 

b) na príjmový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy, ak ich vracia  

po 1. 1. 2017.  
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Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 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.  

 

2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

3. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

 

4. Práva a povinnosti neupravené zmluvou sa primerane riadia zákonom o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, tri (3) pre poskytovateľa a tri (3)  

pre prijímateľa. 

 

6. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení zmluvy. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu 

rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie 

nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu 

pôvodného ustanovenia zmluvy. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich  

zo zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe 

okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť 

existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto 

vyhlásenia. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto 

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: 

 

 

 

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

Ing. Martin Čatloš 
vedúci služobného úradu 

 

 

 

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

Ing. Dušan Šefčík 

generálny riaditeľ 



 

6 

                                                                                                                                                     VZOR                                                                                                                         Príloha č. 1 

                                                      

  Žiadosť o úhradu finančných prostriedkov (kapitálových transferov) zo štátneho rozpočtu v roku  2016 

       Súpis investičných faktúr zo dňa   dd. mm. rrrr -  (XY). žiadosť o poskytnutie finančných  prostriedkov 
 

 

Číslo investičnej akcie 

podľa RI/číslo stavby ŽSR 

Názov 

investičnej 

akcie 

Dodávateľ 

Číslo 

faktúry  

(príkazu) 

Suma 

faktúry 

bez DPH  

(v eur) 

 

 

DPH 

 

(v eur) 

 

Celková 

suma 

faktúry 

vrátane 

DPH  

(v eur) 

Požadovaná 

suma zo št. 

rozpočtu 

Účel* 

Dátum 

vystavenia 

faktúry 

/Lehota 

splatnosti 

faktúry 

Poznámky 

Projektová  

a prípravná 

dokumentá

cia 

(v eur) 

 

 

 

MPV 

 

(v eur) 

 

Technolo- 

gická časť 

diela 

(v eur) 

Stavebné 

práce 

 

(v eur) 

Strojné 

investície 

 

(v eur) 

1.                               

 ........                               

 Spolu za prvok 07S0601 

Výstavba a obnova 

železničnej siete 

    SPOLU     0 0                 

 2.                               

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

Spolu za prvok 07S060G 

ŠR mimo spolufinancovanie 

- MSF+NN (nad GAP) 

(OPD) 

    SPOLU     0 0                 

 3.                               

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

 Spolu za prvok 07S060H 

ŠR mimo spolufinancovania 

- MSF+NN (OPII) 
    SPOLU     0 0             

 .........                          

4.                               

 Spolu za prvok ......     SPOLU     0 0                 

..........                          

      CELKOM   0 0                 

napr. náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu, náklady na výkupy pozemkov a nehnuteľností (majetkovo právne vysporiadanie), náklady stavebnej časti diela (stavba), náklady technologickej časti diela, 

strojné investície, príp. iné (bližšie uveďte)  

 

Vypracoval:                                                                      Kontakt:  

Dátum:  

Podpis:  


