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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/D258 

 
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:  Ing. Alexandra Velická, PhD., 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 



        VaI/DP/2016/1.2.2-02/D258/D2 

Strana 2 z 4 
 D-ZoNFP/VaI-DP-2016-1.2.2-02/ver1 

 
Prijímateľom 

názov: ŽOS-EKO, s.r.o. 

sídlo: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 3354/L 

IČO: 36 002 445 

DIČ: 2020434911 

konajúci: Ing. Víťazoslav Moric, konateľ 

 Ing. Jana Antošová, konateľ 

 Ing. Eva Moricová, 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 25.09.2017, evidovanej pod číslom:  
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D258 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

 

1.1.1 Mení sa Čl. 3 ods. 3.1 Zmluvy nasledovne: 

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 2 973 225,00 EUR 

(slovom: dvamiliónydeväťstosedemdesiattritisícdvestodvadsaťpäť eur), 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 635 273,75 EUR (slovom: 

jedenmiliónšesťstotridsaťpäťtisícdvestosedemdesiattri eur 75/100), čo predstavuje 55 % 

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 45 % (slovom: štyridsaťpäť  
percent), čo predstavuje sumu 1 337 951,25 EUR (slovom: 
jedenmilióntristotridsaťsedemtisícdeväťstopäťdesiatjeden eur 25/100) 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. 
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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.    
    

1.1.3 Príloha č. 3 Zmluvy „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. 
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Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
 
Podpis: ....................................... Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
Za Prijímateľa v .............................., dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................................  Ing. Víťazoslav Moric, konateľ 

 

 

 

Podpis: .................................................... Ing. Jana Antošová, konateľ 

 

 

 

Podpis: .................................................... Ing. Eva Moricová, 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
(EUR)

Vecný popis výdavku

Lis na lisovanie dvojkolesí 
železničných koľajových 

vozidiel - RADS 2 - 500 M

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 624 100,00 624 100,00 624 100,00 624 100,00

Lis slúži na:
- lisovanie a rozlisovanie vozových a 
lokomotívnych dvojkolesí, brzdových 

kotúčov, ozubených kolies  a 
prevodoviek,  

- lisovanie komutátorov trakčných 
motorov,

- umožní splniť prísne požiadavky na 
presnosť a zvýši produktivitu voči 

klasickým technológiam.

Príslušenstvo

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00

Príslušenstvo zahŕňa:
- programové vybavenie pre 5 typov 

dvojkolesí vrátane ochranných 
nábehových puzdier na nápravy v 

procese lisovania a špeciálnych hrotov 
na duté nápravy   90 ° - vrátane 2 ks 

hrotov
- vysokovýkonný vozík na dvojkolesia s 
vozíkom na podporu ozubených kolies 

s maximálnou záťažou  8000 kg
- zariadenie pre kontrolu hádzania 

kolies
- prípravok pre lisovanie lokomotívnych 

dvojkolesí s dvoma ozubenými 
kolesami

Stláčací stav vozových a 
jacobsových podvozkov - 

NENCKI NBT Coach 2x 250 
kN

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 649 000,00 649 000,00 778 800,00 649 000,00

Slúži na:
- meranie nápravových tlakov  s 

určením množstva a hrúbky 
vyrovnávacích podložiek pod primárne 

a sekundárne vypruženie,
- meranie výšky podvozku,

- meranie rozmerov rozkolesia,
- vykonávanie skúšky tesnosti 
pneumatického vypruženia, 

- vykonávanie skúšky tesnosti a 
funkčnosti pneumatickej časti brzdy v 

podvozku,
- umožní splniť moderné požiadavky na 

presnosť a produktivitu.

3D Merací systém - 
METRONOR SOLO a 

REXCAN 4

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 99 100,00 99 100,00 99 100,00 99 100,00

Slúži na:
- meranie veľkorozmerových výrobkov, 

rámov podvozkov,
- meranie obrobkov, súčiastok, 

zváraných konštrukcií, prípravkov,
- kontrola geometrie dielov vyrobených 

podľa 3D dát – laminátové diely, 
obklady, čelné sklo, ... – umožňuje 

identifikáciu rozdielov od 3D modelu 
navrhnutom v procese návrhu a vývoja,
- reverzné inžinierstvo – naskenovanie 

dielu, ku ktorému neexistujú žiadne 
podklady a z naskenovaných údajov 

spracovanie 3D modelu.

Prislušenstvo

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 47 560,00 47 560,00 47 560,00 47 560,00

Príslušenstvo zahŕňa:
- sada dotykov,hrot vrátane 

kalibračného prípravku
- sada magnetických referenčných 

bodov 8 ks
- transportný kufor na kolieskach  

(nosnosť 30 kg, hmotnosť 16 kg) pre 
uskladnenie zariadení na pracovisku

- baterie k systému 
- zvierka pre uchytenie kamery

- metrologický software pre 
vyhodnotenie geometrickej kontroly z 
CAD modelu                                     - 

hardvérový kľúč
- rotačný stôl na polohovanie 

skenovaných dielov nosnosť aspoň 
100 kg

- transportný kufor na kolieskach pre 
uskladnenie skeneru na pracovisku  - 

software pre reserve engineering -         
- metrologický software pre 

vyhodnotenie geometrických 
rozmerov a odchýliek nasnímaných 

bodov od ideálneho tvaru (CAD 
modelu) 

Ostatné inova čné opatrenia
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CNC zvislý sústruh - 
dvojosový - SKIQ 16 s 
číslicovým riadiacim 

systémom Sinumerik 840D 
SL

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 458 000,00 458 000,00 458 000,00 458 000,00

Slúži na:
- opracovanie monoblokov, obručí, hviezdic 
a brzdových kotúčov pre nákladné, vozové 

a lokomotívne dvojkolesia,
- opracovanie žeriavových kolies, kolies pre 
presunovňu, príp. iných kolies obdobného 

tvaru,
- opracovanie hliníkových komponentov,
- opracovanie iných rotačných súčiastok,

- opravárenské činnosti.

Vybavenie a príslušenstvo

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 127 000,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00

Príslušenstvo zahŕňa:
- upínací deska s 4čelisť. hydraulicko-

mechanickým samostředícím sklíčidlem
- dálková diagnostika

- síťové pripojení na Internet + USB vstup
- čelní dopravník třísek (pásový)

- kontrola obrobku sondou Renishaw vč. 
Sondy

- kontrola nástroje sondou Renishaw vč. 
Sondy

- lineární odměřování pro osu X (přesnost 
polohování 0,01mm/1m)

- filtrační zařízení ASTOS - papírový filtr, 
nádrž 450l

- zvýšený tlak chlazení nastavitelný do 10 
bar

- světelná signalizace
- 10ks soustručníckých držáku

- 4 ks vrtacích držáku a tyčí pro opracování 
otvoru od ø 100mm /min. L = 250mm

- vŕtací držák pro nástroje s kuželem Morse 
5

- brousící zařízení s automatickou výměnou 
vč. príslušenství pro broušení otvoru od ø 

180 mm/do L=450mm
- sada náhradních čelistí

CNC horizontálne obrábacie 
centrum - 5 osé - WHR 13 Q 

CNC

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 593 610,00 593 610,00 593 610,00 593 610,00

Slúži na:
- opracovanie zváraných konštrukcií 

a dielov železničných koľajových 
vozidiel,

Príslušenstvo

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 173 620,00 173 620,00 173 620,00 173 620,00

Príslušenstvo zahŕňa:
- Frézovacia hlava univerzálna ručne 

polohovateľná - automatické 
nasadzovanie: HUR 50-TOS

- Frézovacia hlava ortogonálna 
automaticky indexovaná s inkrementom 
polohovania 1º s max. hmotnosťou do 
600kg - automatické nasadzovanie: 

HOIL 50-TOS
- Základná sada nástrojov a upínacieho 

náradia prvého vybavenia
- Lícna doska s maximálnym 

priemerom sústruženia 1000mm: LD 
650-TOS

- Upínacie prvky (2ks) - šírka x výška 
800x2000: UU2000

- Upínacie prvky (2ks) - šírka x výška 
1000x2500: UU2500

Vyvažovací stroj vrátane 
ochranného zariadenia rotora 

- ZB3000/G/GV

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,0000 57 235,00 57 235,00 57 235,00 57 235,00

Slúži na:
- vyvažovanie  symetrických a 

nesymetrických rotačných súčiastok,
- vyvažovanie vozových a 

lokomotívnych dvojkolí, 
- vyvažovanie dvojkolí s 

prevodovkou,
- vyvažovanie rotorov trakčných 

motorov,
- umožní splniť prísne požiadavky na 

presnosť a zvýši produktivitu voči 
klasickým technológiam.

2 973 225,00 3 103 025,00 2 973 225,00Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)
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