
Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1267/B312/2013                         

pre projekt „R2 Ruskovce - Pravotice“ zo dňa 10. 10. 2013 (ďalej len „Zmluva)  

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

predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami : 

Poskytovateľ 

Názov:    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

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

Konajúci:    Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

IČO:     

DIČ:     

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:     

Kód BIC:     

Tel./fax:     

 (ďalej len  „Poskytovateľ“)  

a  

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, vložka číslo: 3518/B 

Štatutárny orgán:  Predstavenstvo a.s.  

Konajúci:   Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  

Ing. Daniel Mako, člen predstavenstva   

IČO:    

DIČ:     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Kód BIC:    

Tel./fax:   

 

(ďalej len „Prijímateľ“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej len „Zmluvné strany“) 



PREAMBULA 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve sa uzatvára na základe dohody Zmluvných strán v súlade s článkom 8 

ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve.  

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je zmena rozpočtu projektu, výdavkov projektu a výšky 

nenávratného finančného príspevku. Zmena rozpočtu, výdavkov projektu a výška NFP 

vyplýva z upravených a prepočítaných výsledkov analýzy nákladov a výnosov (CBA), po 

zapracovaní výsledkov procesu verejného obstarávania a zohľadnení novej výšky výdavkov 

za nákup pozemkov, potrebných pre výstavbu polovičného profilu rýchlostnej cesty. 

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. V článku II Zmluvy sa odsek 1 až 4 celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovným 

znením:  

1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

predstavuje sumu 122 396 911,60 EUR (slovom 

stodvadsaťdvamiliónovtristodeväťdesiatšesťtisícdeväťstojedenásť EUR a šesťdesiat 

eurocentov)  

b) výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 

sumu  96 151 355,33 EUR (slovom 

deväťdesiatšesťmiliónovstopäťdesiatjedentisíctristopäťdesiatpäť EUR a tridsaťtri 

eurocentov), čo predstavuje 78,56 % z celkových investičných výdavkov na 

realizáciu aktivít Projektu uvedených v písmene  a) tohto článku Zmluvy 

c) maximálna výška NFP, ktorú zabezpečuje Poskytovateľ, predstavuje sumu 

71 103 927,27 EUR (slovom: 

sedemdesiatjedenmiliónovstotritisícdeväťstodvadsaťsedem EUR a dvadsaťsedem 

eurocentov), čo predstavuje 73,95 % z celkových oprávnených výdavkov uvedenej 

v písmene b) tohto bodu.  

 

2. NFP sa skladá: 

a) z príspevku ERDF vo výške 60 438 338,18 EUR (slovom 

šesťdesiatmiliónovštyristotridsaťosemtisíctristotridsaťosem EUR a osemnásť 

eurocentov), čo predstavuje 85 % z maximálnej výšky NFP; a 

b) z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 10 665 589,09 EUR (slovom: 

desaťmiliónovšesťstošesťdesiatpäťtisícpäťstoosemdesiatdeväť EUR a deväť 

eurocentov), čo predstavuje 15 % z maximálnej výšky NFP.  

3. Prijímateľ zabezpečí financovanie výdavkov neoprávnených na financovanie nad 

rámec finančnej medzery vo výške 25 047 428,06 EUR (slovom 

dvadsaťpäťmiliónovštyridsaťsedemtisícštyristodvadsaťosem EUR a šesť eurocentov), 

čo prestavuje 20,46%  z výšky celkových investovaných výdavkov uvedenej v odseku 

1) písm. a) tohto článku Zmluvy.  

4. Prijímateľ tiež zabezpečí z vlastných zdrojov financovanie všetkých ďalších výdavkov 

súvisiacich s aktivitami Projektu, ktoré v zmysle tejto Zmluvy nemôžu byť 

považované za oprávnené.  



Pomer zdrojov financovania celkových oprávnených výdavkov (resp. finančnej medzery 

pri projektoch generujúcich príjmy) sa stanovuje na základe intenzít pomoci uvedených 

v Programovom manuáli Operačného programu Doprava aktuálne platnom v čase 

podpisu Zmluvy. Pre tento Projekt sú intenzity pomoci podľa zdrojov v pomere 85/15/0 

(EFRR/ŠR/VZ).   

V článku II Zmluvy sa odsek 10 dopĺňa nasledovným znením:  

 

 „Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na základe výsledkov 

zistení oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu zvýšiť výšku finančnej opravy v prípade 

porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania.“   
 

V článku IV Zmluvy sa odsek 1 vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým  znením:  
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 

15 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve, uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá 

tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „VZP“) výlučne odsek 3  Účty subjektov zo 

súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a vzhľadom na určený systém 

financovania: Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií a Refundácia - 

pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov sa z článku 16 VZP použijú odseky 1 a 5, 

pričom pravidlá kombinácie systémov financovania sú upravené v čl. 17 VZP.“  

 

I.  

V Prílohe č. 2 Zmluvy sa tabuľka č. 3 „Ciele Projektu“, tabuľka č. 4 „Merateľné 

ukazovatele Projektu“ a tabuľka „Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k 

horizontálnym prioritám“, tabuľka č. 5 „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom 

Projektu“, tabuľka č. 7 „Rozpočet Projektu“  a tabuľka č. 8 „Rozpočet realizácie 

jednotlivých aktivít“ v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú nasledovným znením:  

 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu Zlepšenie regionálnej, medziregionálnej a medzinárodnej dostupnosti 

Špecifický cieľ projektu 1 Výstavba rýchlostnej cesty R2 v polovičnom profile a dĺžke 9,56400 m 

Špecifický cieľ projektu 2  

Špecifický cieľ projektu 3  

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

V
ýs

le
do

k 

Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej 

infraštruktúry 

km 0,0000 2013 9,56488 2016 



D
op

a

d 
Úspora času v peňažnom vyjadrení EUR 0,0000 2013 22 742 898 2020 

 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl

ed
ok

 

Projekt neprispieva k napĺňaniu cieľov 

horizontálnej priority informačná spoločnosť 

     

      

D
op

ad
 

      

      

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej 

infraštruktúry 

km 0,0000 2013 9,56488 2016 

      

      

D
op

ad
 

Úspora času v peňažnom vyjadrení EUR 0,0000 2013 22 742 898,00 2020 

      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

Projekt neprispieva k napĺňaniu cieľov 

horizontálnej prioritymarginalizované rómske 

komunity 

     

      

D
op

ad
 

      

      

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Projekt neprispieva k napĺňaniu cieľov 

horizontálnej priority rovnosť príležitostí 

     

      

D
op

a

d 

      

 

 

 



5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Realizácia projektu Dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej 

infraštruktúry 

km 9,56488 

 

7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov Oprávnené 

výdavky  

(v EUR) 

Neoprávnené 

výdavky 

(v EUR) 

Celkové 

výdavky 

projektu (v 

EUR) 

Názov aktivity 

711001 Nákup pozemkov 8 086 770,33 3 728 295,48 11 815 065,81 Nadobudnutie pozemku 

716  Prípravná a projektová dokumentácia 
940 781,59 76 253,07 1 017 034,66 

Príprava súťažných 

podkladov 

717001  Realizácia nových stavieb 

83 115 566,60 18 432 770,91 101 548 337,51 

Realizácia projektu 

(Realizácia nových stavieb + 

stavebný dozor + cenové 

úpravy) 

920  Rezerva na nepredvídané výdavky 4 008 236,81 4 008 236,81 8 016 473,62  

CELKOVO 96 151 355,33 26 245 556,27 122 396 911,60  

 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
NFP 

Oprávnené výdavky Neoprávnené 

výdavky 

Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)     

1 Nadobudnutie pozemku 8 086 770,33 8 086 770,33 3 728 295,48 11 815 065,81 

2 Príprava súťažných podkladov 940 781,59 940 781,59 76 253,07 1 017 034,66 

3 Realizácia projektu 62 076 375,35 87 123 803,41 22 441 007,72 109 564 811,13 

Podporné aktivity     

Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKOVO 71 103 927,27 96 151 355,33 26 245 556,27 122 396 911,60 

 

 

 



Článok II 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

Prijímateľ sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi aktuálny zoznam osôb oprávnených konať 

v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca), a to vo 

forme aktualizovaných údajov uvedených v prílohe č. 3 Zmluvy, spolu s ich podpisovými 

vzormi a plnými mocami.  Predložením takéhoto aktuálneho zoznamu osôb sa nahrádza 

doterajšia Príloha č. 3 Zmluvy Prílohou č. 1 tohto Dodatku.  

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

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

nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 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) 

v znení neskorších predpisov.  

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

rovnopisy a Prijímateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy.  

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú naďalej v platnosti.  

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

 

 

 

 

 

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

                    Ing. Ján Počiatek     Ing. Milan Gajdoš  

 minister dopravy, výstavby                    predseda predstavenstva a 

 a regionálneho rozvoja SR      generálny riaditeľ 

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  

   

 

     

                                                                                                         

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

          Ing. Daniel Mako   

         člen predstavenstva  

 



Príloha č.1 Dodatku  (nahrádza Prílohu č. 3 Zmluvy; prispôsobiť podľa počtu oprávnených 

osôb spolu s predložením Splnomocnenia ak relevantné) 

PODPISOVÝ VZOR  

Prijímateľ 

Názov  : Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Sídlo  : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

    vložka číslo: 3518/B 

Konajúci : Ing. Milan Gajdoš 

IČO  :  

Kód projektu /ITMS/:   

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

Štatutárny orgán Štatutárny orgán 

Priezvisko:  

Meno:  

Titul:  

Priezvisko:  

Meno:  

Titul:  

Funkcia:  Funkcia:  

Dátum narodenia:  Dátum narodenia:  

Trvale bytom:  Trvale bytom:  

Miesto pre podpis: Miesto pre podpis: 

 
Štatutárny orgán Štatutárny orgán 

Priezvisko:  Priezvisko:  

Meno:  Meno:  

Titul:  Titul:  

Funkcia: člen predstavenstva Funkcia:  

Dátum narodenia:  Dátum narodenia:  

Trvale bytom:  Trvale bytom:  

  

Miesto pre podpis: Miesto pre podpis: 

 


