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Dodatok č. 2
ku Kontraktu na rok 2013 uzavretom dňa 28.02. 2013 podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18.
decembra 2002 (ďalej len „kontrakt“)
(ďalej len „dodatok č. 2“)
medzi nasledovnými účastníkmi kontraktu:
Ústredný orgán štátnej správy:
Sídlo:
Oprávnený k podpisu:

IČO:
Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
30416094
Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu
a financovania
Mgr. Michal Halabica, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

(ďalej len „MDVRR SR“)
a
Rozpočtová organizácia:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO :
Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
00003328
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja
Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „SSC“, MDVRR SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci kontraktu“)
sa v súlade s článkom III ods. 4 kontraktu, na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva
financií SR č. 17/2013, č. 19/2013 a č. 25/2013 a rozpočtových opatrení MDVRR SR č. 48, č. 48/2 a č. 57
dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 ku kontraktu v nasledovnom znení:
Článok I
1. V Článku I ods. 1 dodatku č. 1 ku kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 1.,
ktorý znie:
„1. Výška rozpočtu na rok 2013 je stanovená zákonom č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, rozpisom
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 a upravená rozpočtovými opatreniami Ministerstva
financií SR č. 17/2013, č. 19/2013 a č. 25/2013 a rozpočtovými opatreniami MDVRR SR č. 48, č. 48/2
a č. 57 v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra nasledovne:
a) Príjmy
400 000,00 Eur
b) Výdavky
78 024 145,36 Eur
z toho:
bežné výdavky
54 695 362,61 Eur
kapitálové výdavky
23 328 782,75 Eur
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Článok II
1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi kontraktu
a účinnosť dňom nasledujúcom 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 6 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií).
2. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok č. 2 zverejnia účastníci kontraktu na svojich webových sídlach, a to do 7 (siedmych)
dní odo dňa jeho podpisu.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDVRR SR a 3 (tri)
rovnopisy pre SSC.
5. Strany kontraktu vyhlasujú, že dodatok č. 2 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez
časového tlaku, nie v tiesni a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
V Bratislave dňa ....................................

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

Za MDVRR SR:

Za SSC:

....................................................
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

....................................................
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

