
K číslu Zmluvy Poskytovateľa: 3/OPD/PO2 

       K číslu Zmluvy Prijímateľa: D3/HP-Ž/11/09 

 

1 

 

Dodatok č. 2 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 9.11.2009, 

(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. 2“) 

 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ 

 

Názov: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

Konajúci: Ing. Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, 

                                   výstavby a regionálneho rozvoja  SR 

IČO: 30 416 094 

DIČ: 2020799209 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Tel./fax:  

 (ďalej len  „Poskytovateľ“)  

 

Prijímateľ 

 

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri      

 Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, vloţka číslo:3518/B 

Štatutárny orgán: Predstavenstvo a. s. 

Konajúci: Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva 

IČO: 35 919 001 

DIČ: 2021937775 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Tel./fax:  

(ďalej len  „Prijímateľ“) 
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1.  PREAMBULA 

 

Dodatok č. 2 k Zmluve sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom 8 

ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“)  k Zmluve. 

 

Dôvodom uzatvárania Dodatku č. 2 je vydanie Rozhodnutia K(2011) 4585 zo dňa                

30. 06. 2011, ktorým Európska komisia rozhodla o schválení projektu „Diaľnica D3 

Hričovské Podhradie – Ţilina/Stráţov“ (ďalej len „Projekt“). Miera spolufinancovania 

projektu zo strany Európskej komisie je stanovená na 79 383 869,00 EUR (slovom: 

sedemdesiatdeväť miliónov tristoosemdesiattritisíc osemstošesťdesiatdeväť EUR), čím 

dochádza k zníţeniu príspevku pre Prijímateľa. Zároveň je potrebné dopracovať  priebeţné 

monitorovacie správy (ďalej len „PMS“) v zmysle listu Poskytovateľa č. 01949/2011/SRP/ z. 

24328 zo dňa 16. 05. 2011, ktorý bol doručený Prijímateľovi, prípadné ďalšie potrebné PMS 

vyplývajúce z monitorovaného obdobia na Projekte a následne predloţiť Záverečnú 

monitorovaciu správu. Prvú Následnú monitorovaciu správu Prijímateľ predloţí v roku 2013. 

 

2.  PREDMET  DODATKU 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne: 

2.1 V článku 3 „Výdavky Projektu a NFP“ sa odseky  3.1 aţ 3.3 Zmluvy v celom rozsahu 

vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovným znením: 

   3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít 

Projektu predstavuje sumu 217 737 818 EUR (slovom: dvestosedemnásť 

miliónov sedemstotridsaťsedemtisíc osemstoosemnásť EUR), 

b) výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

predstavuje sumu 87 843 165 EUR (slovom: osemdesiatsedem miliónov 

osemstoštyridsaťtritisíc stošesťdesiatpäť EUR), čo predstavuje 40,34% 

z celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených 

v písm. a) tohto článku Zmluvy, 

c) maximálna výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorú 

zabezpečuje Poskytovateľ, predstavuje sumu 79 383 869 EUR (slovom: 

sedemdesiatdeväť miliónov tristoosemdesiattritisíc osemstošesťdesiatdeväť 

EUR), čo predstavuje 90,37% z celkových oprávnených výdavkov uvedenej 

v písm. b) tohto článku, 

d) Prijímateľ zabezpečí financovanie výdavkov neoprávnených na financovanie 

nad rámec finančnej medzery vo výške 8 459 296 EUR (slovom: osem 

miliónov štyristopäťdesiatdeväťtisíc dvestodeväťdesiatšesť EUR), čo 

predstavuje 9,63 % celkovej výšky celkových oprávnených výdavkov uvedenej 

v písm. b) tohto článku. 

  3.2   NFP sa skladá: 

a) z príspevku z Kohézneho fondu vo výške 67 476 288 EUR (slovom: 

šesťdesiatsedem miliónov štyristosedemdesiatšesťtisíc dvestoosemdesiatosem 

EUR), čo predstavuje 85 % z maximálnej výšky NFP;  

b) z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške  11 907 581 EUR (slovom: jedenásť 

miliónov deväťstosedemtisíc päťstoosemdesiatjeden EUR), čo predstavuje 15 

% z maximálnej výšky NFP. 
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 3.3 Prijímateľ zabezpečí financovanie výdavkov neoprávnených na financovanie z NFP 

vo výške 129 894 653 EUR (slovom: stodvadsaťdeväť miliónov 

osemstodeväťdesiatštyritisíc šesťstopäťdesiattri EUR), čo predstavuje 59,66% z 

výšky celkových investičných výdavkov uvedenej v bode 3.1. písm. a) tohto článku. 

2.2 Článok 3 odsek 2 VZP Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením: 

 Prijímateľ je povinný dopracovať a predloţiť Poskytovateľovi PMS za nasledujúce 

monitorovacie obdobia v nasledovnej forme: 

- monitorovacie obdobie do  30. 04. 2010 (Prijímateľ predloţí Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu v písomnej forme podpísanú štatutárnym orgánom 

Prijímateľa), 

- monitorovacie obdobie od 01. 05. 2010 do 31. 10. 2010 (Prijímateľ vyplní a zašle 

monitorovaciu správu prostredníctvom portálu ITMS a Poskytovateľovi zašle aj 

písomnú verziu monitorovacej správy podpísanú štatutárnym orgánom Prijímateľa), 

- monitorovacie obdobie od 01. 11. 2010 do 30. 04. 2011 (Prijímateľ vyplní a zašle 

monitorovaciu správu prostredníctvom portálu ITMS a Poskytovateľovi zašle aj 

písomnú verziu monitorovacej správy podpísanú štatutárnym orgánom  Prijímateľa). 

- monitorovacie obdobie od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2011 (Prijímateľ vyplní a zašle 

monitorovaciu správu prostredníctvom portálu ITMS a Poskytovateľovi zašle aj 

písomnú verziu monitorovacej správy podpísanú štatutárnym orgánom  Prijímateľa). 

- monitorovacie obdobie od 01. 11. 2011 do 30. 04. 2012 (Prijímateľ vyplní a zašle 

monitorovaciu správu prostredníctvom portálu ITMS a Poskytovateľovi zašle aj 

písomnú verziu monitorovacej správy podpísanú štatutárnym orgánom  Prijímateľa). 

Vyššie uvedené PMS je Prijímateľ povinný predloţiť Poskytovateľovi najneskôr do 

30 dní od účinnosti Dodatku č. 2. 

2.3 V článku 3 VZP Zmluvy „Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie 

správy“ sa odsek 3 v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: 

3. Prijímateľ je povinný predloţiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu 

najneskôr do 40 dní od ukončenia realizácie všetkých aktivít Projektu. 

2.4 V prílohe č. 2 Zmluvy sa Tabuľka č. 6, Tabuľka č. 7 a Tabuľka č. 8 nahrádzajú           

nasledovným znením: 

   Tabuľka č.6 Časový rámec realizácie aktivít Projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 

znakov pre kaţdú aktivitu) 

  

Stavebné práce 10/2005 08/2009    

Stavebný dozor 10/2005 08/2009 

Podporné aktivity   

Publicita a informovanosť 10/2005 06/2009 

Riadenie projektu 02/2007 06/2012 
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Tabuľka č. 7 Rozpočet Projektu (v EUR) 

Skupina výdavkov 

A B C D = B + C 

Názov 

aktivity 
NFP 

 

Oprávnené 

výdavky 

(aj s NFP) 

Neoprávnené 

výdavky 

 

Celkové 

výdavky 

projektu  

711001 Nákup 

pozemkov 
1 109 816  1 228 080  2 930 448 4 158 528 

stavebné 

práce 

716 Prípravná 

a projektová 

dokumentácia 

164 241 181 743 1 017 342  1 199 085 stavebné 

práce 

717 001 Realizácia 

nových stavieb  
78 109 812  86 433 342  125 946 863  212 380 205 

stavebné 

práce 

Spolu  79 383 869  87 843 165  129 894 653  217 737 818   

Tabuľka č. 8 Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít (v EUR) 

Aktivita 

Oprávnené 

výdavky  

(NFP) 

Oprávnené 

výdavky  

(nad rámec NFP) 

Celkové oprávnené 

výdavky 

 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Stavebné práce 77 649 870 8 274 518 85 924 388 

2 Stavebný dozor 1 733 999 184 778 1 918 777 

Podporné aktivity    

Publicita a informovanosť 0 0 0 

Riadenie projektu 0 0 0 

CELKOVO 79 383 869 8 459 296  87 843 165 

 

3.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 

1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom po jeho podpise dostane 

Prijímateľ 1 (jeden) rovnopis a 3 (tri) rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite a 

zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 
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V Bratislave, dňa..................                          V Bratislave, dňa ..................... 

Za Poskytovateľa:  Za Prijímateľa: 

 

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

         Ing. Ján Figeľ, PhD.                                                      Ing. Ján Kotuľa 

      1. podpredseda vlády a                                             generálny riaditeľ a predseda  

    minister dopravy, výstavby              predstavenstva          

    a regionálneho rozvoja SR 

 

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

      Ing. Viktória Chomová 

  členka predstavenstva 

 


