
Číslo dodatku: D 311021S316/01 

 

 
 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU Č. Z311021S316 (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:   Ing. Andrej Doležal, 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. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

                              Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva 
 

IČO:                      35 919 001  

DIČ:                      202 193 7775  

  

(ďalej len „Prijímateľ“)  

  

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy 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. Z311021S316 zo dňa 15.10.2018 (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení: 

   

Článok I  

Predmet Dodatku č. 1 

  

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Článku 3 a Príloh č. 2 a č. 3 Zmluvy, uzatvorenej medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu:   



Číslo dodatku: D 311021S316/01 

 

 
 
 

Názov projektu:    D1 Budimír - Bidovce 

Kód projektu v ITMS2014+: 311021S316 

Miesto realizácie projektu: Košický kraj 

  

Článok II 

 

1. V čl. 3 sa odsek 3.1 Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným 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 169 020 729,01 EUR (slovom: stošesťdesiatdeväť 

miliónov dvadsaťtisícsedemstodvadsaťdeväť eur a jeden eurocent), 

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 169 020 

729,01 EUR (slovom: stošesťdesiatdeväť miliónov dvadsaťtisícsedemstodvadsaťdeväť eur 

a jeden eurocent), čo predstavuje 100 % 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 169 020 729,01 EUR 

(slovom: stošesťdesiatdeväť miliónov dvadsaťtisícsedemstodvadsaťdeväť eur a jeden 

eurocent), čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 

Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy, z toho zdroj EÚ /uvedie sa príslušný 

fond/ predstavuje 85 % a zdroj spolufinancovania zo ŠR predstavuje 15 %,  

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:   

(i)        zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o 

poskytnutí NFP. 

(ii)    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 0,00 EUR 

(slovom: nula euro), čo predstavuje 0 % z Celkových oprávnených výdavkov 

pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 

písm. a).  

 

2. Tabuľka č. 8 v Prílohe č. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré 

ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.  

 

3. Príloha č. 3 k Zmluve „Podrobný rozpočet projektu“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým 

znením, ktoré ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.  

 



Číslo dodatku: D 311021S316/01 

 

 
 

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 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 

prvé zverejnenie tohto Dodatku č.1. 

 

2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží štyri (4) 

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 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Príloha č. 2 Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 

  
             V Bratislave dňa ............                              V Bratislave dňa .......... 

    

    

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

 Ing. Andrej Doležal Ing. Juraj Tlapa               

minister dopravy a výstavby SR  predseda predstavenstva  

 a generálny riaditeľ NDS, a.s. 

 

 

 

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

Mgr. Jaroslav Ivanco 

podpredseda predstavenstva NDS, a.s. 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
D1 Budimír - BidovceNázov projektu:

311021S316Kód projektu:

NFP311020S316Kód ŽoNFP:

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

Prioritná os: 311020 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby
nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Oblasť intervencie: 028 - Diaľnice a cesty TEN-T - základná sieť (novo vybudovaná)

Hospodárska činnosť: 12 - Doprava a skladovanie
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK9302000000004000081654 Všeobecná úverová banka, a.s. 13. 9. 2018 31. 12. 2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK9302000000004000081654 Všeobecná úverová banka, a.s. 13. 9. 2018 31. 12. 2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Košice - okolie1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
90Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

1.2014Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

6.2021Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. 35919001Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Medzi podporné aktivity projektu patrí Riadenie projektu a Publicita. Riadenie projektu bude zabezpečené interne,
prostredníctvom zamestnancov Národnejdiaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS.) Všetky relevantné informácie týkajúce sa
napr. schválenia projektu, výšky príspevku a pod. budú zverejnené na internetovejstránke NDS a budú tiež poskytnuté
tlačovým agentúram.Publicita bude v období realizácie hlavných aktivít zabezpečená na mieste realizácie aktivít
umiestnením veľkoplošného dočasného pútača. Najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít bude pri
zrealizovanom úseku inštalovaná stála tabuľa. Uvedený pútač, resp. stála tabuľa bude vyhotovená v zmysleManuálu pre
informovanie a komunikáciu. Tieto aktivity nebudú nárokované na prefinancovanie z projektu. Aktivita trvá od 1/2014 do
6/2021.

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby
nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 14,4

Merateľný ukazovateľ: Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-
T (CORE)

Celková cieľová hodnota: 14,4000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0005 Merná jednotka: km

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0,9914

Merateľný ukazovateľ: Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k
diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T

Celková cieľová hodnota: 0,9914

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0007 Merná jednotka: km

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Celková dĺžka vybudovaných alebo
zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti
bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na
základnej sieti TEN-T)

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0021 Merná jednotka: km
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35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na
diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na
základnej sieti TEN-T) Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0022 Merná jednotka: km

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej
a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0111 Merná jednotka: %

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a
rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0476 Merná jednotka: počet

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných jazdných pruhov (na
diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na
základnej sieti TEN-T) Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0480 Merná jednotka: počet
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35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach
a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti
TEN-T) Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0484 Merná jednotka: počet

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach
a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti
TEN-T) Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0488 Merná jednotka: počet

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Počet zmodernizovaných križovatiek (na
diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na
základnej sieti TEN-T) Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0581 Merná jednotka: počet

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Úspora času v cestnej doprave (min.)

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0642 Merná jednotka: min
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35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 31 883 205

Merateľný ukazovateľ: Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach
a rýchlostných cestách

Celková cieľová hodnota: 31 883 205,0000

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0648 Merná jednotka: EUR

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov -118,55

Merateľný ukazovateľ: Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby
diaľnic)

Celková cieľová hodnota: -118,5500

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0668 Merná jednotka: tona

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov -3,6

Merateľný ukazovateľ: Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby
diaľnic)

Celková cieľová hodnota: -3,6000

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0675 Merná jednotka: tona

35919001NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 0

Merateľný ukazovateľ: Počet nových a/alebo technicky zhodnotených
objektov (na cestnej infraštruktúre)

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0735 Merná jednotka: počet
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0005 Celková dĺžka novovybudovaných
ciest v sieti TEN-T (CORE)

km 14,4000 Áno PraN, UR Súčet

P0007 Celková dĺžka novovybudovaných
privádzačov k diaľniciam a
rýchlostným cestám na sieti TEN-T

km 0,9914 Nie UR Súčet

P0021 Celková dĺžka vybudovaných alebo
zmodernizovaných zariadení a prvkov
v oblasti bezpečnosti dopravy
(diaľnice a/alebo RC na základnej
sieti TEN-T)

km 0,0000 Nie UR

P0022 Celková dĺžka vybudovaných tunelov
(na diaľniciach a/alebo rýchlostných
cestách na základnej sieti TEN-T)

km 0,0000 Nie UR

P0111 Percento fyzického pokroku z
celkovej dĺžky novej a/alebo
technicky zhodnotenej infraštruktúry

% 0,0000 Nie N/A

P0476 Počet vybudovaných ekoduktov (na
diaľniciach a rýchlostných cestách na
základnej sieti TEN-T)

počet 0,0000 Nie UR

P0480 Počet vybudovaných jazdných pruhov
(na diaľniciach a/alebo rýchlostných
cestách na základnej sieti TEN-T)

počet 0,0000 Nie UR

P0484 Počet vybudovaných križovatiek (na
diaľniciach a/alebo rýchlostných
cestách na základnej sieti TEN-T)

počet 0,0000 Nie UR

P0488 Počet vybudovaných mostov (na
diaľniciach a/alebo rýchlostných
cestách na základnej sieti TEN-T)

počet 0,0000 Nie UR

P0581 Počet zmodernizovaných križovatiek
(na diaľniciach a/alebo rýchlostných
cestách na základnej sieti TEN-T)

počet 0,0000 Nie UR

P0642 Úspora času v cestnej doprave (min.) min 0,0000 Áno N/A

P0648 Úspora času v cestnej doprave na
diaľniciach a rýchlostných cestách

EUR 31 883 205,0000 Áno N/A Súčet

P0668 Úspora produkcie emisií NO2
(vplyvom výstavby diaľnic)

tona -118,5500 Áno UR Súčet

P0675 Úspora produkcie emisií PM10
(vplyvom výstavby diaľnic)

tona -3,6000 Áno UR Súčet

P0735 Počet nových a/alebo technicky
zhodnotených objektov (na cestnej
infraštruktúre)

počet 0,0000 Nie PraN, UR

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 169 020 729,01 €

35919001Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T
prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Konkrétny cieľ: 169 020 729,01 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T) 169 020 729,01 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 169 020 729,01 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavby Projekt 169 020 729,01 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Rezerva na nepredvídané
výdavky

Projekt 0,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 471S31600001 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov 169 020 729,01 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T
prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Ostatné služby Projekt 0,00 €

Podporné aktivity: 1. 311S316P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

169 020 729,01 €Celková výška oprávnených výdavkov:

203 568 766,02 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

100,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

169 020 729,01 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha č. 2  Dodatku č. 1  Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Miera finančnej medzery (%) 100,00% 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 40 764 883,89

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 súbor 1,00 176 644 435,28 176 644 435,28 211 973 322,34 159 938 051,64 159 938 051,64 159 938 051,64 0,00 16 706 383,64 Zmlva o dielo, výdavok obsahuje

položky časti stavby celkom zo

ZoD a časť všeobecných položiek:

zariadenie, prevádzka a zrušenie

staveniska

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.   

Dozor 021 Stavby súbor 1,00 4 608 260,00 4 608 260,00 5 529 912,00 4 460 413,34 4 460 413,34 4 460 413,34 0,00 147 846,66
Zmluva o poskytnutí služieb a

všetky dodatky boli predmetom

administratívnej kontroly,

nachádzajú sa na RO.

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.   

Valorizácia 021 Stavby súbor 1,00 1 772 098,38 1 772 098,38 2 126 518,06 1 772 098,38 1 772 098,38 1 772 098,38 0,00 0,00
Valorizácia sa stanovuje v zmysle

ZoD. Osobitné podmienky 13.8.

Predmetný článok ZoD vychádza z

metodického pokynu MDVRR SR.

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.   

Ostatné služby a poplatky 021 Stavby súbor 1,00 2 850 165,65 2 850 165,65 3 420 198,78 2 850 165,65 2 850 165,65 2 850 165,65 0,00 0,00

Archeologický prieskum,

seizmický prieskum, geotechnický

monitoring, poistenie diela,

dokumentácia zhotoviteľa,

monitoring vplyvov na ŽP,

dokumentácia skutočného stavu,

náklady na výluky a pod.

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.   

Rezerva

930 Rezerva na 

nepredvídateľné 

výdavky

súbor 1,00 17 949 460,09 17 949 460,09 21 539 352,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17 949 460,09

203 824 419,40 244 589 303,29 169 020 729,01 169 020 729,01 169 020 729,01 0,00 34 803 690,39

203 824 419,40 244 589 303,29 169 020 729,01 169 020 729,01 169 020 729,01 0,00 34 803 690,39

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

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

203 824 419,40 244 589 303,29 169 020 729,01 169 020 729,01 169 020 729,01 0,00 34 803 690,39S 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 

Spolufinancovanie 

NFP z COV (%)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

D1 Budimír - Bidovce

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)



Príloha č. 2  Dodatku č. 1  Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Miera finančnej medzery (%) 100,00% 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 40 764 883,89

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 súbor 1,00 176 644 435,28 176 644 435,28 211 973 322,34 159 938 051,64 159 938 051,64 159 938 051,64 0,00 16 706 383,64 Zmlva o dielo, výdavok obsahuje

položky časti stavby celkom zo

ZoD a časť všeobecných položiek:

zariadenie, prevádzka a zrušenie

staveniska

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.   

Dozor 021 Stavby súbor 1,00 4 608 260,00 4 608 260,00 5 529 912,00 4 460 413,34 4 460 413,34 4 460 413,34 0,00 147 846,66
Zmluva o poskytnutí služieb a

všetky dodatky boli predmetom

administratívnej kontroly,

nachádzajú sa na RO.

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.   

Valorizácia 021 Stavby súbor 1,00 1 772 098,38 1 772 098,38 2 126 518,06 1 772 098,38 1 772 098,38 1 772 098,38 0,00 0,00
Valorizácia sa stanovuje v zmysle

ZoD. Osobitné podmienky 13.8.

Predmetný článok ZoD vychádza z

metodického pokynu MDVRR SR.

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.   

Ostatné služby a poplatky 021 Stavby súbor 1,00 2 850 165,65 2 850 165,65 3 420 198,78 2 850 165,65 2 850 165,65 2 850 165,65 0,00 0,00

Archeologický prieskum,

seizmický prieskum, geotechnický

monitoring, poistenie diela,

dokumentácia zhotoviteľa,

monitoring vplyvov na ŽP,

dokumentácia skutočného stavu,

náklady na výluky a pod.

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.   

Rezerva

930 Rezerva na 

nepredvídateľné 

výdavky

súbor 1,00 17 949 460,09 17 949 460,09 21 539 352,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17 949 460,09

203 824 419,40 244 589 303,29 169 020 729,01 169 020 729,01 169 020 729,01 0,00 34 803 690,39

203 824 419,40 244 589 303,29 169 020 729,01 169 020 729,01 169 020 729,01 0,00 34 803 690,39

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

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

203 824 419,40 244 589 303,29 169 020 729,01 169 020 729,01 169 020 729,01 0,00 34 803 690,39S 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 

Spolufinancovanie 

NFP z COV (%)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

D1 Budimír - Bidovce

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)


