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DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

Č. Z. Z311071A090 zo dňa 12. februára 2016 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071A09001 

Tento Dodatok je uzavretý medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

IČO : 30416094 

DIČ : 2020799209 

konajúci : PaedDr. Árpád Érsek, minister dopravy, výstavby a  

                             regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 

ako Riadiaci orgán pre OPII 

 

v zastúpení   

názov : Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

   informatizáciu 

sídlo : Štefánikova 15, 811 05 Bratislava   

IČO : 50349287 

DIČ : 2120287004 

konajúci : Mgr. Patrik Krauspe, vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre 

   investície a informatizáciu 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII  

 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho 

orgánu sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo dňa 29.10.2016.   

  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

1.2. Prijímateľ 
názov  : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky 

sídlo : Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika 

konajúci : Ing. László Sólymos, minister životného prostredia Slovenskej 

 republiky                  

IČO : 42181810 

DIČ : 2023106679 
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číslo účtu  vo formáte IBAN 

 zálohové platby: a) SK89 8180 0000 0070 0038 9054 

 refundácia:  a) SK14 8180 0000 0070 0038 9046   

   

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

 

 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z311071A090 zo dňa 12. februára 2016 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu 

aktivít projektu: Register priestorových informácií – 2. fáza (ďalej len „Projekt“), kód 

ITMS2014+ Projektu:  311071A090 

2.2. Znenie článku 5, odsek 5.1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

„Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za tri 

kalendárne mesiace počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s 

príznakom  záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do siedmich mesiacov po 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné 

Aktivity.“  

2.3. Znenie článku 14, odsek 1, písm. b) Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve sa 

ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 7 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o 

platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr“ 

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k 

Dodatku č. 1  Zmluvy - Predmet podpory NFP. 

 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie 

všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené 

v Centrálnom registri zmlúv a na www.informatizacia.sk.   

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. 

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

 

http://www.informatizacia.sk/
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Za  Poskytovateľa  v Bratislave,  dňa..............................  

 

 
Podpis:        .......................................  

Mgr. Patrik Krauspe, vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu 

 

 

 

 

Za  Prijímateľa  v  Bratislave,  dňa........................... 

 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. László Sólymos, minister životného prostredia Slovenskej republiky                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.  1 – Predmet podpory NFP   
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Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Register priestorových informácií – 2. fáza  

Kód projektu: 311071A090 

Kód ŽoNFP: NFP311070A090 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť 

Špecifický cieľ: 
7.3. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 

7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 

Kategórie regiónov: LDR – menej rozvinuté regióny 

Oblasť intervencie: 
079 - Prístup k informáciám verejného sektora (vrátane elektronickej kultúry s otvoreným prístupom k údajom, 

digitálnych knižníc, digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)  

Hospodárska činnosť: 
13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva 

a súvisiacich služieb 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK89 8180 0000 0070 0038 9054 

  

Predfinancovanie:  

  

Refundácia: SK14 8180 0000 0070 0038 9046   

  

 

3. Miesto realizácie projektu 

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Bratislavský kraj 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Banskobystricky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský 

kraj 

Okres ŇUTS IV):  

Obec:  

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

 

 

5.  Hlavné aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
18 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity):  
01. 02. 2015 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas): 

31. 07. 2016 

Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 Implementácia riešenia 

Hlavná aktivita 2 Testovanie riešenia  
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Hlavná aktivita 3 Nasadenie riešenia 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

Medzi podporné aktivity je zaradené Publicita a informovanosť. Bližšia špecifikácia podporných aktivít je definovaná 

v Príručke oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra.   

 

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Implementácia riešenia Počet zavedených elektronických 

služieb, ktoré prispievajú k riešeniu 

životných situácií pre podnikateľov 

počet 9 12 

Testovanie riešenia Počet zavedených elektronických 

služieb, ktoré prispievajú k riešeniu 

životných situácií pre podnikateľov 

počet 9 12 

Nasadenie riešenia Počet zavedených elektronických 

služieb, ktoré prispievajú k riešeniu 

životných situácií pre občanov 

počet 9 12 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0738 Počet zavedených 

elektronických 

služieb, ktoré 

prispievajú k riešeniu 

životných situácií pre 

podnikateľov 

počet 9 Nie PraN 

P0739 Počet zavedených 

elektronických 

počet 9 Nie PraN 
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služieb, ktoré 

prispievajú k riešeniu 

životných situácií pre 

občanov 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 
    

 

8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky: 

Typ aktivity 

41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Implementácia riešenia                                    1 777 614,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

013 Softvér 1 777 614,00 €  

 

 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Testovanie riešenia                                    388 340,00 €  

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

013 Softvér                                    388 340,00 € 

Typ aktivity 

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Nasadenie riešenia 410 030,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

013 Softvér 

 

518 Ostatné služby 

                                      289 340,00 € 

 

120 690,00 € 
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Nepriame výdavky: 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity                                       2 928,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

518 Ostatné služby 

 

 

                                      2 928,00 € 

 

 
 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)                                   2 578 912,00 €  

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem 

(EUR) - 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 

100 % 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR) 

                                  2 578 912,00 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


