Dodatok č. 1
ku Kontraktu na rok 2020 č. 162/AD00/2020 zo dňa 24. 2. 2020 uzavretom podľa uznesenia vlády SR
č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 (ďalej len „Kontrakt“)
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
medzi nasledovnými účastníkmi Kontraktu:
Ústredný orgán štátnej správy:
Sídlo:
Oprávnený k podpisu:

IČO:
Osoby oprávnené rokovať
o Kontrakte:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ing. Martin Janáček
generálny tajomník služobného úradu
Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
30416094
Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu
a financovania
Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

(ďalej len „MDV SR“)
a
Rozpočtová organizácia:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO :
Osoby oprávnené rokovať
o Kontrakte:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
00003328
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
Ing. Igor Krško, MBA, LL.M, riaditeľ úseku technického rozvoja
Ing. Ivan Rybárik, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci Kontraktu“)

Úvodné ustanovenia
Účastníci Kontraktu sa v súlade s článkom III. ods. 6 Kontraktu a podľa článku VII ods. 6 Kontraktu dohodli
na uzavretí Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Článok I
1. V článku II ods. 3 Kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa písmeno k) sa nahrádza novým písmenom k)
s nasledovným znením:
„k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII vo výške
12 043 640,47 Eur, môže SSC použiť v súlade s vecným určením podľa Špecifikácie účelu použitia
prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2020, resp. jej aktualizácie nasledovne:

-

vo výške 6 330 157,93 Eur na úhradu faktúr projektov prvku 0530201 Výstavba cestnej
siete, prvku 053020A ŠR mimo spolufinancovania - MSF+NN OPII a prvku 0530209
Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ;

-

vo výške 5 069 955,22 Eur na financovanie stavieb (I/18 Prešov – Lipníky, I/18 a I/21 Petič
– Hanušovce nad Topľou a I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka), ktoré po uzatvorení
zmluvy o NFP budú refundované a všetky následné výdavky viažuce sa k týmto projektom
budú hradené z OPII;

-

vo výške 400 395,36 Eur na obstaranie služobných motorových vozidiel strednej nižšej
triedy typu Škoda Scala, resp. vozidiel obdobných parametrov;

-

vo výške 243 131,96 Eur na obstaranie diagnostických vozidiel (nosičov technológií
pre výkon zberu údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií).

2. V článku III Kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa ods. 1 a nahrádza sa novým ods. 1 s nasledovným
znením:
„1. Výška rozpočtu na rok 2020 je stanovená zákonom č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
v znení zákona č. 217/2020 Z. z., rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020
a upravená rozpočtovými opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne:
a) Príjmy
b) Výdavky
z toho:

350 000,00 Eur
125 702 275,75 Eur

bežné výdavky
kapitálové výdavky
v tom:
štátny rozpočet (111)
štátny rozpočet (131I)
štátny rozpočet (131J)
prostriedky EÚ a spolufinancovanie (3AA)

59 779 266,16 Eur
42 780 726,60 Eur
20 133 135,75 Eur
19 046 525,01 Eur
3 601 065,84 Eur
23 142 282,99 Eur “

Článok II
1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi Kontraktu.
2. Každý účastník Kontraktu je povinný zverejniť Dodatok č. 1 v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky.
3. Účinnosť Dodatku č. 1 nastáva dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR, a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a 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.
4. Ostatné ustanovenia Kontraktu neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre MDV SR
a 3 (tri) rovnopisy sú určené pre SSC.
6. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Kontraktu.
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7. Účastníci Kontraktu vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 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 MDV SR:

Za SSC:

.............................................................
Ing. Martin Janáček
generálny tajomník služobného úradu

................................................................
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka
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