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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU Č. Z311021A425  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

  

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:  

  

Poskytovateľom   

názov:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  

sídlo:   Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská 

republika  

IČO:   30 416 094  

DIČ:  2020799209  

konajúci:   PaedDr. Arpád Érsek, minister  

  

(ďalej len „Poskytovateľ“)   

 

a  

  

Prijímateľom  

 

názov:  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

sídlo:  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka 

číslo:3518/B 

konajúci:  Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva 

IČO:  35919001 

DIČ:   2021937775 

  

(ďalej len „Prijímateľ“)  

 

 (Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj 

ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)  

  

Preambula  

  

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z311021A425 zo dňa 09.05.2016 (ďalej len „Zmluva“) v 

nasledovnom znení:   
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Článok I  

Úvodné ustanovenia 

 

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena článku 3.  Zmluvy, Prílohy č. 2 a Prílohy č. 4 Zmluvy, 

uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu:   

 

Názov projektu  :  D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza 

Kód projektu v ITMS2014+ : 311021A425 

Miesto realizácie projektu : okres Žilina, Žilinský kraj, Slovensko 

 

Článok II  

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Článok 3. Zmluvy „Výdavky projektu a NFP“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza 

sa novým znením: 

3.1 „Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na 

Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 287 826 863,00 EUR (slovom 

dvestoosemdesiatsedem miliónov osemstodvadsaťšesťtisícosemstošesťdesiattri eur), 

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

272 514 473,89 EUR (slovom: dvestosedemdesiatdva miliónov 

päťstoštrnásťtisícštyristosedemdesiattri eur osemdesiatdeväť centov), čo predstavuje 

94,68 % z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na 

Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 272 514 473,89 EUR 

(slovom: dvestosedemdesiatdva miliónov päťstoštrnásťtisícštyristosedemdesiattri eur 

osemdesiatdeväť centov), čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy, 

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i)  má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu 

výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej 

medzery, vo výške 15 312 389,11 EUR (slovom: pätnásť miliónov 

tristodvanásťtisíctristoosemdesiatdeväť eur jedenásť centov), čo 

predstavuje 5,32 % z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekt 

generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. 

a) a 

(ii)  zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu 
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Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 

Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 

0,01% z NFP, najviac však do výšky 100 EUR. V prípadoch, kedy je výška NFP 

z rozhodnutia Európskej komisie vyššia, ako výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) 

tohto článku zmluvy, Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytnutí 

NFP, ktorým sa celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy 

navýši na výšku NFP z rozhodnutia Európskej komisie. Prijímateľ súčasne berie na 

vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 

uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania 

služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od 

posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.   

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít 

Projektu za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými 

na ich základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, Výzvou a jej 

prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak 

boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak 

boli tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4.Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na 

Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou 

o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených 

v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto 

zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých 

istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať 
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pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch 

EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. 

V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od 

Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 

finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone 

o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa 

súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať 

všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu 

v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ 

zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať 

akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali 

uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej 

neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je 

súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa 

druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené 

v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.“ 

 

2. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza 

novým znením, ktoré je ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1. 

 

3. Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza 

novým znením, ktoré je ako príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1. 

 

Článok III 

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 
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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. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja 

povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie 

účinnosti tohto Dodatku č.1 je  rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku č.1 

Poskytovateľom. 

2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

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

rovnopisy a Prijímateľ 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.  

  

Prílohy: 

Príloha č.1 Dodatku č. 1: Príloha č. 2 Zmluvy o NFP Predmet podpory NFP 

Príloha č.2 Dodatku č. 1: Príloha č. 4 Zmluvy o NFP Rozpočet projektu 

 

V Bratislave dňa:                                          V Bratislave, dňa : 

    

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

PaedDr. Arpád Érsek  

minister dopravy a výstavby SR 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ján Ďurišin 

Predseda predstavenstva                              

a generálny riaditeľ 

 

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

Ing. Ladislav Dudáš, PhD. 

podpredseda predstavenstva                               

 

 

 

 

 

 

 























Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Miera finančnej medzery (%) 94,68% 100,00%
Spolufinancovanie 

zdroja EÚ z COV (%)
85,00%

Splufinancovanie 

zdroja ŠR z COV (%)
15,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

Platca DPH                                             

Neoprávnená DPH 

(EUR)

ÁNO 86 481 598,99

Názov výdavku
Skupina 

výdavkov  

Merná 

jednotka

Počet 

MJ

Jednotková cena 

bez DPH (EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Oprávnené 

výdavky pre 

projekt generujúci 

príjem (EUR)

Celkové 

oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)

Výdavky 

neoprávnené na 

financovanie nad 

rámec finančnej 

medzery (EUR)

Iné neoprávnené 

výdavky (EUR) 

(Mimo DPH)

Vecný popis výdavku Poznámka

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %FM) (10 = 9 x %NFP) (11 = 8 - 9)
Neplatca DPH 12 = 7 - 8                                    

Platca DPH 12 = 6-8          
(13) (14)

Hlavná aktivita projektu č. 1 vložte názov hlavnej aktivity č. 1

Podaktivita 1.1 vložte názov podaktivity č. 1.1 (ak projekt nemá podaktivity, tento riadok vrátane nevyplnených riadkov odstráňte) 

Stavebné práce 021 Stavby dielo 1,00 427 201 094,97 427 201 094,97 512 641 313,96 282 619 963,00 267 584 580,97 267 584 580,97 15 035 382,03 144 581 131,97

Stavebné práce v rámci 2. fázy si

pozemky nenárokujeme. Zmluva

o dielo a všetky dodatky boli

predmetom administrtívnej

kontroly Vo a nachádzajú sa na

RO. Podrobný popis rozdelenia

objektov na I. a II. fázu je prílohou 

tabuľky. Valorizácia bola

stanovená ako 4% podiel zo

stavebných nákladov na základe

odborného odhadu.

Zrealizované verejné obstarávanie - 

výška výdavku je stanovená na 

základe uzavretej zmluvy s úspešným 

uchádzačom a v súlade s údajmi, 

ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 

formulára ŽoNFP - Verejné 

obstarávanie.   

Podaktivita 1.2 vložte názov podaktivity č. 1.2 (ak projekt nemá podaktivity, tento tento riadok vrátane nevyplnených riadkovriadok odstráňte)

Stavebný dozor 021 Stavby

dielo

1,00 5 206 900,00 5 206 900,00 6 248 280,00 5 206 900,00 4 929 892,92 4 929 892,92 277 007,08 0,00

V rámci užšej súťaže bola na

externý stavebný dozor

vysúťažená Zmluvná ceny 5 206

900,00 EUR bez DPH.

Zrealizované verejné obstarávanie - 

výška výdavku je stanovená na 

základe uzavretej zmluvy s úspešným 

uchádzačom a v súlade s údajmi, 

ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 

formulára ŽoNFP - Verejné 

obstarávanie.   

432 407 994,97 518 889 593,96 287 826 863,00 272 514 473,89 272 514 473,89 15 312 389,11 144 581 131,97

Hlavná aktivita projektu č. 2

Podaktivita 2.1 vložte názov podaktivity č. 2.1 (ak projekt nemá podaktivity, tento riadok tento riadok vrátane nevyplnených riadkovodstráňte)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podaktivita 2.2 vložte názov podaktivity č. 2.2 (ak projekt nemá podaktivity, tento riadok tento riadok vrátane nevyplnených riadkov odstráňte)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 407 994,97 518 889 593,96 287 826 863,00 272 514 473,89 272 514 473,89 15 312 389,11 144 581 131,97

Podporné aktivity projektu

Publicita a iné podporné aktivity

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riadenie projektu 

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku
Skupina 

výdavkov  

Merná 

jednotka

Počet 

MJ

% pracovného času 

na projekt

Hrubá mzda za 

mernú jednotku 

(EUR)

Zákonné odvody 

zamestnávateľa za 

mernú jednotku 

(EUR)

Celková cena práce 

za projekt                 

(EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)

Výdavky 

neoprávnené na 

financovanie nad 

rámec finančnej 

medzery (EUR)

Iné neoprávnené 

výdavky (EUR) 
Vecný popis výdavku

Spôsob stanovenia výšky 

výdavku 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9 = 8 x %FM) (10 = 9 x %NFP) (11 = 8 - 9) (12)                 (13) (14)

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Názov výdavku
Skupina 

výdavkov  

Merná 

jednotka

Počet 

MJ

Jednotková cena 

bez DPH (EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celková odplata za 

poskytované služby               

(EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)

Výdavky 

neoprávnené na 

financovanie nad 

rámec finančnej 

medzery (EUR)

Iné neoprávnené 

výdavky (EUR) 
Vecný popis výdavku

Spôsob stanovenia výšky 

výdavku 

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8)  (9 = 8 x %FM) (10 = 9 x %NFP) (11 = 8 - 9) (12)                 (13) (14)

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 407 994,97 518 889 593,96 287 826 863,00 272 514 473,89 272 514 473,89 15 312 389,11 144 581 131,97

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)

Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci príjem 

vložte názov hlavnej aktivity č. 2 (ak projekt má len jednu hlavnú aktivitu, všetky riadky za hlavnú aktivitu č. 2 odstráňte)

Spolufinancovanie 

NFP z COV (%)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU riadenie projektu

Externé riadenie projektu

SPOLU Interné riadenie projektu

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

SPOLU Hlavná aktivita č. 2


