/
Dodatok č. 1
ku Kontraktu na rok 2015 uzavretom dňa 03. 02. 2015 podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo
18. decembra 2002 č. 40/B500/2015 (ďalej len „kontrakt")
(ďalej

dňa

len „dodatok č. l ")

Účastníci kontraktu:

Ústredný orgán štátnej správy:
Sídlo:
Oprávnený k podpisu:

IČO:
Osoby oprávnené
o kontrakte:

(ďalej

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

rokovať

Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu
a financovania
Mgr. Michal Halabica, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

len „MDVRR SR")

a
Rozpočtová

organizácia:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:

Osoby oprávnené
o kontrakte:

(ďalej

Slovenská správa ciest
19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
00003328
Miletičova

rokovať

len „SSC'', MDVRR SR a SSC

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 lvanová, riaditeľka úseku ekonomiky
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí
ďalej

spolu ako

„účastníci

kontraktu")

sa v súlade s čl. III ods. 5 a čl. VII ods. 6 kontraktu, na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva
financií SR a rozpočtových opatrení MDVRR SR dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 v nasledovnom znení:
Článokl

1. V čl. III sa ods. 1 vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza novým ods. 1, ktorý znie:
„1.Výška záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2015 je stanovená zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2015, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015, rozpočtovými
opatreniami MF SR č . 2/2015, 11/2015, 21/2015, 22/2015 a MDVRR SR č . 7/2015, č. 23/2015, 24/2015,
34/2015, 46/2015 nasledovne:
a) Príjmy
400 000,00 Eur
70 827 328,12 Eur
b) Výdavky
z toho:
42 665 531,11 Eur
bežné výdavky
vtom:
35 339 292,11 Eur
prvok 0530104
7 326 239,00 Eur
prvok 0530101

2

28 161 797,01 Eur

kapitálové výdavky
vtom :
štátny rozpočet ( 111)
prostriedky z predchádzajúcich rokov ( 131)

22 707 996,99 Eur
5 453 800,02 Eur"

Článok II

1. Dodatok

č.

l nadobúda

platnosť dňom

jeho podpísania účastníkmi kontraktu.

2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť dodatok č . 1 v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky.
3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom

č.

1 zostávajú nezmenené.

4. Dodatok č . 1 zverejnia účastníci Kontraktu na svojich webových sídlach, a to do 7 (siedmich) dní odo dňa jeho
podpisu.
S. Dodatok č . l je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopi sy pre MDVRR SR a 3 (tri) rovnopisy

pre SSC.
6. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že dodatok č . 1 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

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

Za MDVRR/$R:

r„~aPtnr :ata~s

vedú<t1 služobného úradu

V Bratislave

dňa

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

Za SSC:

1.óg. Roman Žembera
generálny

riaditeľ

