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CEZ MF SR:  2020/159 - 01 
CEZ MIRRI SR:  1466/2020 

 
 

DODATOK Č. 1 
K DOHODE O PRECHODE PRÁV A POVINNOSTÍ 

uzavretej v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky 
č. 355 zo dňa 4. júna 2020 
(ďalej ako „Dodatok č. 1“) 

 
 
 
medzi účastníkmi dohody: 
 
Názov:   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Sídlo:    Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
IČO:    00151742 
Zastúpené:  Eduardom Hegerom, podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej 

republiky 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  SK62 8180 0000 0070 0000 1443 
 
ako odovzdávajúcim ústredným orgánom štátnej správy 
 
(ďalej ako „MF SR") 
 

a 
 
 

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

sídlo:   Štefánikova ul. 15, 811 05 Bratislava 
IČO:   50349287 
Zastúpený: Veronikou Remišovou, podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  SK02 8180 0000 0070 0055 7169 
 
ako preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy 
 
(ďalej ako „MIRRI SR“) 
 
(MF SR a MIRRI SR ďalej spoločne ako „Účastníci dohody“ alebo jednotlivo aj ako „Účastník 
dohody“) 

 
 

Preambula 
 

Na základe článku XI odseku 4 Dohody o prechode práv a povinností uzavretej v súlade so zákonom  
č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády  
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 355 zo dňa 4. júna 2020 číslo 
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zmluvy MF SR 2020/159, číslo zmluvy MIRRI SR 856/2020 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv 
dňa 30.09.2020 (ďalej ako „Dohoda“) sa MF SR a MIRRI SR dohodli takto: 

 
ČI. I 

Predmet dodatku č. 1 
 

1. Na základe článku IV odsekov 8 a 9 Dohody prechádzajú z MF SR na MIRRI SR finančné 
prostriedky zo sociálneho fondu týkajúce sa ôsmich štátnych zamestnancov v celkovej výške 
2 374,90 €. 

 
2. Účastníci dohody sa dohodli, že znenie článku IV odseku 9 Dohody sa mení tak, že znie: 

„9. MF SR vykoná prevod prostriedkov z účtu sociálneho fondu č. SK62 8180 0000 0070 0000 1443 

na účet sociálneho fondu MIRRI SR č. SK02 8180 0000 0070 0055 7169 do 28. decembra 2020.“. 
 

3. Na základe článku IV odseku 7 Dohody prechádza z MF SR na MIRRI SR v rámci projektu  
„Mzdy zamestnancov SO a PJ OP II v rokoch 2016 – 2023“ zostatok finančných prostriedkov 
nenávratného finančného príspevku vo výške 952 935,64 €. Uvedená výška zostatku je súčasťou 
alokácie finančných prostriedkov prijímateľa MF SR z prioritnej osi 8 Technická pomoc OPII,  
a to podľa článku 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov technickej pomoci 
pri realizácii úloh v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo dňa 28.10.2016,  
č. Z 565/D652/2016. Táto alokácia vo výške 2 900 000 € prechádza z MF SR na MIRRI SR. 
 

4. Účastníci dohody sa dohodli, že znenie článku IX odseku 1 písm. b) Dohody sa mení tak, že znie: 
„b) spisy a registratúrne záznamy ku dňu delimitácie uzatvorené budú odovzdané 

do 28. februára 2021 na základe Protokolu podľa ods. 2 tohto článku.“ 

 
ČI. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ustanovenia Dohody neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

3. Tento Dodatok č. 1 k Dohode je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana 
dostane po tri vyhotovenia. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Účastníkmi dohody  
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Účastníci dohody vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá 
ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov bez výhrad 
podpisujú. 

 
 
 

V Bratislave ...............................  
 
 
 
_________________________________ 

Ing. Eduard Heger 
podpredseda vlády a minister financií 

Slovenskej republiky  

V Bratislave ...............................  
 
 
 
_________________________________ 

Mgr. art. Veronika Remišová,  
M.A., ArtD. 

podpredsedníčka vlády a ministerka 
investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 




