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DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona  
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
sídlo:  Stromová 1, 813 30  Bratislava 
IČO:   00164381 

 (ďalej ako „Riadiaci orgán“ alebo „RO“) 

 

v zastúpení 

názov:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

sídlo:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 

IČO:  00686832 

konajúci:  Ing. Peter Žiga, PhD., minister 

(ďalej ako „Sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO“) 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre 

operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľským orgánom č. 136/2015-2050-1200 zo 

dňa 17. augusta 2015, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom 

 

názov:   Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo:  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

 IČO: 00002801 
konajúci:  JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

(ďalej ako „SIEA“) 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Dohode o plnomocenstve na vykonávanie niektorých 

úloh v rámci operačného programu Výskum a inovácie č. 146/2015-2050-1200 zo dňa 

23. septembra 2015 v platnom znení 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

a 
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Prijímateľom 

              názov:  P M R , s.r.o.  

sídlo:             Čsl. armády 3/10223, 036 01 Martin 

zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vl. č.  11576/L 

IČO:           36385361 
DIČ:           2020120003 
konajúci          Ing. Amália Buganová, konateľ 
   Ing. Ján Bugan, konateľ 
   Ing. Marek Bugan, konateľ 

Ing. Milan Malák, konateľ 
 

              (ďalej ako „Prijímateľ“) 

 

 

ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 16.08.2018, evidovanej pod číslom:  
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

 
1.1.1 Článok 3. ods. 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne: 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Neuplatňuje sa, 

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 923 350,00 EUR 

(slovom: jedenmilióndeväťstodvadsaťtritisíctristopäťdesiat eur), 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 865 507,50 EUR (slovom: 

osemstošesťdesiatpäťtisícpäťstosedem eur 50/100), čo predstavuje 45 % z Celkových 

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku 

zmluvy, 

d) Prijímateľ vyhlasuje, že: 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 55 % (slovom: štyridsaťpäť 
percent), čo predstavuje sumu 1 057 842,50 EUR (slovom: jedenmiliónpäťdesiatsedem- 
tisícosemstoštyridsaťdva eur 50/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy a 

(ii) neuplatňuje sa, 

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
 
1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
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1.1.3 Príloha č. 3 Zmluvy „Podrobný rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 
 

ČLÁNOK  II.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a 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.  

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 
2 rovnopisy a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538/D2 

Strana 4 z 4 
 D-ZoNFP/VaI-DP-2016-1.2.2-02/ver1 

 
Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
 
Podpis: ....................................... JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 
 
 
 
 
 
Za Prijímateľa v .............................., dňa  
 
 
 
 
Podpis: .................................................. Ing. Amália Buganová, konateľ 

 

 

Podpis: .................................................. Ing. Ján Bugan, konateľ 
 
 
 
Podpis: .................................................. Ing. Marek Bugan, konateľ 
 
 
 
Podpis: .................................................. Ing. Milan Malák, konateľ 
Pečiatka 
 

 

 

 

 

 

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 

               Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 



















Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Podrobný rozpo čet projektu

Hlavná aktivita projektu

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková cena 
bez DPH 

(EUR)

Cena celkom bez 
DPH

(EUR)

Cena celkom s DPH
(EUR)

Oprávnený výdavok Vecný popis výdavku

Otryskávacie zariadenie
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 312 500,00 312 500,00 375 000,00 312 500,00

opracovanie plechu - dĺžka x šírka min 12 000 x 2500 mm, 
minimálna hrúbka plechu max 4 mm, priechodzia výška obrobku - 
minimálne 500 mm, minimálna dĺžka valčekového dopravníka pred/za 
otryskávacím zariadením minimálne 10/10 m, hnaný dopravník pred/za 
otryskávacím zariadením minim. 6/6 m, rozteč valčekov dopravníka – 
maximálne 600 mm, 
nosnosť valčeka minimálne 2000 kg/m2, minimálny počet metacích hláv 
8ks, rýchlosť posuvu tryskaných dielov 0,5-3 m/min, odstránenie abrazíva 
automatickým ofukom aj kefou,
Filtrácia odsatej vzdušiny / výkon ventilátora – minimálne 17000m3/hod, 
koncentrácia výstupnej vzdušniny - maximálne 0,5 mg/m3, automatické 
čistenie filtrov, meranie tlaku zariadenia, rýchlosť abrazíva pri tryskaní – 
minimálne 70m/s, otáčky meracieho kolesa minimálne 3000 ot/min, 
Frekvenčný menič pre turbíny, Konštrukcia umožňujúca výmenu 
exponovaných súčastí technického zariadenia, Možnosť nastavenia 
množstva abrazíva do metacieho zariadenia
Separácia abrazíva od nečistoty a systém dopravy abrazíva do 
zásobníka.

Doprava stroja na miesto 
prevádzky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprava zariadenia Otryskávacie zariadenie od dodávateľa na miesto 
realizácie projektu: PMR, s.r.o., Čsl. Armády 10233/3, Martin, SR

Kompletná inštalácia a 
uvedenie do prevádzky 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompletná inštalácia a uvedenie do prevádzky, vrátane všetkých 
požadovaných súčastí: prehlásenie o zhode, prevedenie vyhovujúce 
požiadavkám "CE", návod na obsluhu

Možnosť teleservisu na 
diaľku

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Možnosť teleservisu na diaľku

Záruka 24 mesiacov
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Záruka 24 mesiacov

CNC pevnolátkový 
laserový páliaci stroj

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 855 530,00 855 530,00 1 026 636,00 855 530,00

Pracovný rozsah stroja os X - min. 6000 mm (bez repozície), Pracovný 
rozsah stroja os Y - min. 2000 mm, Automatická výmena paliet v 
pozdĺžnom smere (2 palety), Presnosť polohovania - min. 0,05 mm, 
Uzavretý rám stroja s bezpečnostnými prvkami (dvere, steny, okná), 
Chladiaci agregát, Osvetlenie pracovného priestoru, Integrovaná 
rozvodná skriňa s chladením, Dotyková farebná obrazovka ovládacieho 
panela, Kompaktný odsávací systém s možnosťou recirkulácie vzduchu 
späť do pracovného priestoru
Integrovaná kamera pre pozorovanie pracovného priestoru, Príprava na 
systém automatického nakladania plechov podávačom, Opracovanie 
viacerých tabúľ plechu, Laserový pevnolátkový zdroj 6000 W, Možnosť 
prípravy na druhý optický výstup, Vedenie lúča cez optický laserový 
kábel  (tzv. Fiber prevedenie), Automatické čistenie dýz, Automatický 
menič dýz, Automatické rozpoznávanie polohy plechu, Automatické 
nastavenie polohy ohniska podľa hrúbky plechu, Ochranné sklo proti 
znečisteniu šošovky s kontrolou stavu ochranného skla, Obrábanie 
rôznych hrúbok plechu jednou reznou hlavou, Minimálna požadovaná 
hrúbka rezaného materiálu pre konštrukčnú oceľ 25 mm, Minimálna 
požadovaná hrúbka rezaného materiálu pre nerezové materiály 25 mm, 
Minimálna požadovaná hrúbka rezaného materiálu pre zliatiny hliník 25 
mm, Možnosť rezania dusíkom, Možnosť rezania medi a mosadze, 
Maximálna spotreba elektrickej energie 40 kW

Kompletná inštalácia a 
uvedenie do prevádzky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 9 120,00 9 120,00 10 944,00 9 120,00 Kompletná inštalácia a uvedenie do prevádzky

Prevedenie vyhovujúce 
požiadavkám "CE"

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevedenie vyhovujúce požiadavkám "CE"

Prehlásenie o zhode
022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Prehlásenie o zhode

Návod na obsluhu v Sl 
alebo CZ

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Návod na obsluhu v Sl alebo CZ

Doprava stroja na miesto 
prevádzky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 13 200,00 13 200,00 15 840,00 13 200,00 Doprava stroja na miesto prevádzky Čsl. Armády 10233/3, Martin

Ostatné inova čné opatrenia
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Laserové zváracie 
pracovisko

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 733 000,00 733 000,00 879 600,00 733 000,00

Pevnolátkový laser (disk alebo vlákno):  Výkon - min. 4000 W, Vlnová dĺžka 
1030-1060 nm, Optický výstup lasera - min.2ks, Regulácia výkonu lasera, 
Kontinuálny režim zvárania, Pulzný režim zvárania, Svetlotesnosť
Bezpečnostná kabína:  Rozmer kabíny - dĺžka max 5500 mm, šírka max. 
4850 mm, výška max. 3200 mm, Posuvné dvere pre vstup do kabíny, 
Osvetlenie pracovného priestoru, Kamerami snímané prostredie pracovnej 
bunky a pracovne prostredie obsluhy s možnosťou pripojenia zo vzdialeného 
miesta, Odsávací systém
Optické vlákno:  Dĺžka min. 20 m, Priemer 200-600 µm, 
Zváracia optika: Chladenie optiky, Motorické nastavenie ohniska ovládané 
priamo z programu robota -10+17 mm, Fokusačná vzdialenosť optiky 200-400 
mm, Nasvetľovací modul integrovaný do optickej hlavy s regulovateľnou 
intenzitou nasvetlenia zváraného objektu, Inteligentný programovateľný 
kamerový systém integrovaný do optickej hlavy, prepojený na HMI systém, 
Ochrana optiky (vymeniteľné ochranné sklo) 
Dýza pre prívod procesného plynu do procesu zvárania - Lineárna dýza,  
Crossjet
Polohovací systém:  Priemyselný robot 6 riadených osí  + 4 externe ovládané 
osi, Nosnosť robota – min. 30 kg, Rozsah robota – min. 2040 mm, 
Opakovateľná presnosť - min 0,07 mm, Upínacia doska pre laserovú optiku, 
Vysoko citlivá detekcia kolízie, Ochrana optickej hlavy bezpečnostnou 
magnetickou spojkou, Vytvorené komunikačné a programové prostredie 
umožňujúce online korekcie trajektórie zvárania v závislosti na aktuálnej 
polohe dielov, Kontrolér robota, Ovládací panel robota, Plne integrované osi s 
robotom, Otočný H systém s 2 otočnými pracovnými stanicami  a rotačnými 
osami, Rozsah otočného systému - min. 2x1800x700 mm,  Zaťaženie jednej 
pracovnej stanice H stola - min. 750 kg,  Nosnosť rotačných osí min. 100 kg

Doprava stroja na miesto 
prevádzky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

ks 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
Doprava zariadenia Laserové zváracie pracovisko od dodávateľa na 
miesto realizácie projektu: PMR, s.r.o., Čsl. Armády 10233/3, Martin, SR

1 923 350,00 2 308 020,00 1 923 350,00

Inštrukcie k vyplneniu podrobného rozpočtu projektu

Sumy jednotlivých oprávnených výdavkov uvádzajte s presnosťou na dve desatinné miesta.

V prípade, ak počet riadkov pre zadanie výdavkov nie je postačujúci, počet riadkov tabuľky rozšírte podľa potreby. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.

Bunka s názvom "Názov výdavku " - uveďte názov výdavku v súlade s položkou špecifikácie (vymedzenia) predmetu zákazky ku ktorej sa vzťahuje cena stanovená napr. prieskumom trhu, zmluvou s dodávateľom, 
znaleckým/odborným posudkom.
Bunka s názvom "Skupina výdavkov " - z roletového menu vyberte príslušnú skupinu výdavkov v zmysle kategorizácie oprávnených výdavkov definovanej v prílohe výzvy č. 8 - Podmienky oprávnenosti výdavkov.
Bunka s názvom "Vecný popis výdavku ". V rámci vecného popisu výdavku špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, ako ich nevyhnutnosti. To znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z 
viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade, ak je vecný popis/špecifikácia výdavkov súčasťou inej prílohy ŽoNFP, je postačujúce uvedenie odkazu na príslušnú 
prílohu.

V prípade, ak žiadateľ má nárok na odpočet DPH za oprávnený výdavok je považovaná výška výdavku bez DPH. V prípade, ak žiadateľ nie je platca DPH, resp. nemá nárok na odpočet DPH, za oprávnený výdavok je považovaná 
výška výdavku s DPH. 

Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Podrobnom rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá 
nie je podložená relevantnou dokumentáciou, poskytovateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné 
právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP.  

Spolu

Celkové oprávnené výdavky projektu 1 923 350,00
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