
 
  
 
 
 
 

ITMS kód Projektu: 26240220017 
 

DODATOK Č. 7 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: 022/2009/4.2/OPVaV 
 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D07 (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 

   Slovenská republika 

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

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  : Slovenská technická univerzita v Bratislave 

sídlo : Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

zapísaný v : verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 170/1937 Sb. Z. a n.  

   zo dňa 25. Júna 1937, v súčasnosti sa STU riadi zákonom č.  

   131/2002 Z.z. o vysokých školách, ako verejná vysoká škola 

konajúci : doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

IČO : 00397687 

DIČ : 2020845255 
 

banka : 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a) 

    b) 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 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. 022/2009/4.2/OPVaV(ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26240220017 v znení Dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D01, 
Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.12.2009, Dodatku č. 2 - registračné číslo Dodatku 
022/2009/4.2/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 - registračné číslo Dodatku 
022/2009/4.2/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 - registračné číslo Dodatku 
022/2009/4.2/OPVaV/D04, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.6.2010, Usmernenia 
Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30.8.2010, Dodatku č. 5 - registračné číslo Dodatku 
022/2009/4.2/OPVaV/D05, Dodatku č. 6 - registračné číslo Dodatku 
022/2009/4.2/OPVaV/D06, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011 uvedených 
v článku 2 tohto Dodatku. 

 

Článok 2 
 

(1) Zo zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prílohy č. 3 Podpisové vzory a č. 6 
Plnomocenstvo. 
 
Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečíslujú nasledovne: 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku 

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 
Príloha č. 3 Rozpočet projektu 
Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu 
 

(2) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení prvá veta v článku 6 
bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: 

 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet 
podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu. 

 

(3) Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4 
nasledovne: 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo 
doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové 
podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. 
V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú 
kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe 
štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo 
výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. 

 

(4) Zoznam príloh sa mení nasledovne: 
 
Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku 
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 
Príloha č. 3 Rozpočet projektu 
Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu 
 

 
(5) 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. 
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r Y prlpade refunddcie {priebdnf platba) bude Prijimatel' pod{vaf tiadosf o platbu

{priebetui6 platba) jedenkrit za dva kalend{me mesiase v minimflnej ry3ke I 000,00 €
{slovom osemtisic EUR}, a to v priebehu kalend{nteho mesiaca nasledujrlcsho po
kalendrirnom mesiaci, v ktorom zahmie deklarovanC opr,{vnend v,fdavky do Ziadosti o
platbu (resp. uhrad{ vydavok}.Ak za uvedpn6 obdobie dv,och.kalsxdfnoy,ch mesiacav
suma deklarovanich vfdavkov nedosiahne sumu I 000,00 € (slovor* oserntis{c EUR},
pod* Prijimatel' Ziado$f o platbu v priebehu kalendirneho mssiaca nasleduj{rceho po
kalend{rnom mesiaci, k*dy sumn deklarovanfch rrjdavkov dosiahne minim4lne vt5ku
I 000,00 € (slovom oseilnisfc E[IR). Limit 8 000,00 € (slovom osemtisic EUR) neplatl
v pr{pade z{verefnej tiadosti o platbu. Yfdavky v Ziadosti o platbu*priabeZni m6hr
byf zalrnut€ za maximdlnq obdob,ie 12 mesiacov.

dtfnok3 r

(l) Pre ridely tohto Dodatku sa v5eobecn€ an{uvn$ podmienlry oan$ujti ako 
",VZP.,Zmluva oposklhnrtf NFP bez V'ZP ao*tafirfch prlloh sa orua&rje ako,,Zmluv&

oposkytnuti NFF'a znrluva o poskytnu{ NFP, VZP aostasrd prflohy sa oznaiuje ako

,*Zmluva",

{2) Zmluvnd strany vyhlasujir, te si text tohto Dodatku riadne a d6sledne peditali, jeho
ob$ahu aprdv.nym *Cinkom zneho gptfvajricich porozurneli. Ich zmhnrr€ prejavy s{r

dostatobhe jasnd, urdite a zrozumitel'nd, vyjadrujrice ish slobodnt a vdinu v6l'u.
Podpisujrice osoby sir oprdvnend k podpisu tohto Dodalku a na znak srlhlasu ho
podpfsali.

(3) Tento Dodatok je vyhotovenf v 4 rovnopisoch, pridom po podpise Dodatku si Prijimatef
,poneehdva I 'rcvnopis a 3 rovnopiry dostane Poskytcvatef. V pripade cporu medzi
znrluvnfrni shanami sa bude postupovaf podfa mvnopisu tot$o Dodatku ulolendho u
Poslrytovatefa-

fi) Tento Dodatok nadobrlda ufinno# dilom nasledujriciar po dni zverejnenia
Poskytovatefom v Cenffilnom regishi zln16v.

''
t5) Tento Dodatok sa stdva neoddelitefnou $llasfou Zmluvy.

'T-* Pnskytovateloa v Br:atlslaveo dfia: $',1* {-'' A*; n?

,,_, ,iiiijiff iili,tl*i*tthi$ *.:li*l.1hit, "i,r;i';, Vi.?ft1lflli$ 
t $f.'4$

# l,l,r ai r* ir *i i'a'* i ih iit"$ p r ir $irrih lti ri. i** f* *dT fi .$

f,{ant'r,is;u+x #{#- fffit 
*t ffirggti'r'#- #

P*dpis:

Meno ap i sko $tatutf,nnehn organul***rryeu5 Fcskytcvatel'a

Ing. Atrexandra Drgov$

Ze Pnjirnat ave' dfia: #*o,#&iW r*kra r:nivnr l1r
v rujlrr*1"ir*l,#\f,# {i;'

{.it*l*;i':tp+ttf}trr:r}n'i*?A,*if *:rlir,lltg

l3-t*, #,1 ti'3t'glirslullt*tr t'illil,oo"'' " *if*Lrtl#V IT
Itlq:' **:.l#"r#fr"?

6stupc# frgimatel'a

5 
"&k sn neh$di, pm{iarknite

* Ak sn nehodf, pref,iarknits

S, PhD"
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