
Dodatok č. 1 k Zmluve o implementácii projektu, financovaného z 

prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) č. 2015-SK-TM-0151-W 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len ,,Dodatok č. 1“) 

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Slovenskou republikou ako Príjemcom, v mene ktorej koná: 

 

Názov:  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sídlo:  Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

IČO:  30416094 

Štatutárny orgán:  PaedDr.Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

 

(ďalej ako ,,MDV SR“ alebo „Príjemca“) 

a 

Organizáciou poverenou realizáciou projektu: 

 

Názov:    VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

Sídlo:     P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava  

IČO:     00156752  

DIČ:    2020480198  

Štatutárny orgán:   Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku    

 Bankové spojenie:   

IBAN:   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B  

(ďalej ako ,,Implementačný subjekt“) 

 

(Príjemca a Implementačný subjekt ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a jednotlivo 

„Zmluvná strana“) 

Preambula: 
 

A. Na základe zákona č. 284/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o 

vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bola s účinnosťou od 1.11.2018 zrušená Agentúra rozvoja vodnej dopravy, 

ktorej právnym nástupcom je MDV SR. 

B. Účelom tohto dodatku č. 1 je úprava prechodu práv a povinností, ktoré zo Zmluvy 

o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy 

(CEF) zo dňa 22.11.2016  (ďalej len „Zmluva“) mala Agentúra rozvoja vodnej dopravy. 
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  Článok I 

Predmet Dodatku č. 1 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti implementačného subjektu, 

zaniknutej Agentúry rozvoja vodnej dopravy, vyplývajúce zo Zmluvy, preberá 

Implementačný subjekt. 

2. V celom texte Zmluvy sa výraz „Implementačné subjekty“ nahrádza výrazom 

„Implementačný subjekt“ v príslušnom znení. 

3. V čl. II ods. 1 Zmluvy sa text dopĺňa o vetu „Pre účely tejto Zmluvy vystupuje ako príjemca 

Sekcia riadenia projektov, ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ 

4. V čl. IV ods. 2 Zmluvy sa vypúšťa písm. c). 

5. V čl. IX ods. 1 a 2 Zmluvy sa vypúšťa slovo „ARVD“. 

6. V čl. IX ods. 2 Zmluvy sa nahrádzajú bankové údaje ARVD za bankové údaje 

Implementačného subjektu – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

7. V čl. IX Zmluvy sa vypúšťa ods. 3. 

8. V čl. X ods. 3 písm. a) Zmluvy sa slovo „ARVD“ nahrádza slovami „Implementačného 

subjektu“. 

9. V čl. XI ods. 1 písm. a) Zmluvy sa vypúšťajú slová „do 5. marca nasledujúceho 

kalendárneho roka“ a nahrádzajú sa slovami „do termínu uvedeného v aktuálne platnom 

Manuáli pre riadenia a implementáciu projektov spolufinancovaných z Nástroja na 

prepájanie Európy“. 

    Článok II 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov 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) v znení neskorších predpisov.  

2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom Prijímateľ obdrží tri (3) rovnopisy 

a Implementačný subjekt  obdrží dva (2) rovnopisy.  

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten 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 ........................  Bratislave , dňa .......................... 

Za Príjemcu: Za Implementačný subjekt: 

 

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


