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DODATOK Č. 8 K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   
FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov 

 
ČÍSLO ZMLUVY: 018/2009/5.1/OPVaV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 018/2009/5.1/OPVaV/D08 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 
bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné 
zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„VZP“) medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   
názov:                 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre   

                           štrukturálne fondy EÚ                        

sídlo: Hanulova 5/B,  841 01 Bratislava    

IČO: 31819494 

DIČ: 2022295539 

Konajúci: Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka 

                           na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Prijímateľ 

názov: Katolícka univerzita v Ružomberku 

sídlo:  Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok 

zapísaný v:  založená podľa zákona č. 167/2000 z 10. mája 2000 

konajúci:     prof. Tadeusz Zasępa, PhD. 

 

IČO: 37801279 

DIČ: 2021512427 

 

            banka: Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b) 

 predfinancovanie:3 a)  

    

 refundácia:4  a)  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 018/2009/5.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26250120024 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 018/2009/5.1/OPVaV/D01, 
Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 018/2009/5.1/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 – 
registračné číslo Dodatku 018/2009/5.1/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo 
Dodatku 018/2009/5.1/OPVaV/D04 a Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07.12.2009, 
Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 018/2009/5.1/OPVaV/D05 a Usmernenia 
Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.06.2010, Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 
018/2009/5.1/OPVaV/D06, Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 
018/2009/5.1/OPVaV/D07 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30.08.2010 uvedených 
v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Článok 2 
 

 
(1) Článok 5 bod 5.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 5 bod 5.2  

nasledovne: 
 

Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne: 
 V prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac v minimálnej výške 3 000,00 

EUR (slovom tritisíc EUR) s tým, že všetky účtovné doklady zahrnie do jednej 
žiadosti o platbu, vždy v priebehu kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie. V 
prípade, že v priebehu  nasledujúcich dvoch mesiacov po podaní predfinancovania 
nedosiahne prijímateľ výšku výdavkov za všetky účtovné doklady 3 000,00 EUR 
(slovom tritisíc EUR),  môže podať žiadosť o platbu aj na nižšiu sumu.  
Prijímateľ je povinný vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi do 7 kalendárnych 
dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa a zároveň zúčtovať poskytnuté 
predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania 
prostriedkov na účet Prijímateľa. V prípade nezúčtovania plnej výšky 
predfinancovania je Prijímateľ povinný nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s 
Poskytovateľom na účet platobnej jednotky. 

 
 V prípade refundácie (priebežná platba) bude Prijímateľ podávať žiadosť o platbu 

(priebežná platba) jedenkrát za dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 € 
(slovom osemtisíc EUR), a to v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom zahrnie deklarované oprávnené výdavky do žiadosti o 
platbu (resp. uhradí výdavok). Ak za uvedené obdobie dvoch kalendárnych mesiacov 
suma deklarovaných výdavkov nedosiahne sumu 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), 
podá Prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, kedy suma deklarovaných výdavkov dosiahne minimálne výšku 
8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR). Limit 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR)  
neplatí v prípade záverečnej žiadosti o platbu. Výdavky v žiadosti o platbu – priebežná 
môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie 12 kalendárnych mesiacov.  

 
 

Článok 3 

(1)  Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, 
Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva 
o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako 
„Zmluva“.  

  
(2)  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali.  

 
(3)  Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u 
Poskytovateľa. 




