
 
 
 

DODATOK Č. 2 / 3975/2022 (ĎALEJ LEN „DODATOK č. 2“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 
 

ČÍSLO ZMLUVY: Z SKCZ304021C981 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O NFP“) 
 
UZAVRETÝ MEDZI: 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej     

republiky+ 

sídlo    Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  50349287 

DIČ:  2120287004 

konajúci:   Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

1.2. Hlavný prijímateľ (Vedúci partner) 
názov: Obec Horná Súča  

sídlo: Horná Súča 233, 913 33  Horná Súča, Slovenská republika  

zapísaný v:  - 

konajúci: Ing. Juraj Ondračka, starosta  

IČO: 00311561 

DIČ: 2021091479 

banka: Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN: SK92 7500 0000 0040 2402 6318 

SWIFT: CEKOSKBX  

 (ďalej len „Hlavný prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Hlavný prijímateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná 
strana“) 

2. Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
Z SKCZ304021C981 (ďalej len „Zmluva o NFP“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.4.2018, v znení 
dodatku č. 1 účinného dňa 20.05.2019, ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a 
povinností medzi Poskytovateľom a Hlavným prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zo strany Poskytovateľa Hlavnému prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je 
predmetom schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
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2.2. Audítorská skupina z Európskej komisie (ďalej len „EK“) vydala predbežnú správu  
č. REGC414SK0086 (v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra) a č. REGC414SK0114 
(v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia), v ktorej bola udelená finančná oprava vo 
výške 25 % za porušenie postupov verejného obstarávania v rámci zákaziek, v ktorých boli úspešnými 
uchádzačmi (či už samostatne alebo ako členovia konzorcia) účastníci kartelu na základe dohody 
obmedzujúcej hospodársku súťaž. O tomto obmedzení rozhodol Protimonopolný úrad (ďalej len 
„PMÚ“) č. 2005/KH/1/1/137 zo dňa 23.12.2005 v znení rozhodnutia PMÚ č. 2006/KH/R/2/116 zo dňa 
16.10.2006 v súvislosti so zadávaním zákazy na stavebné práce s názvom „Diaľnica D1 Mengusovce 
– Jánovce úsek km 0,00-8,00“ (ďalej len „kartel“). Rozhodnutie PMÚ bolo potvrdené aj konečným 
súdnym rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, ktorý rozsudkom sp. zn.: 5Sžh/2/2015 zo dňa 02.11.2016, 
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13.01.2017, zmenil napadnutý rozsudok Krajského súdu v 
Bratislave sp. zn.: 2S/430/06-393 zo dňa 10.12.2008 a žaloby dotknutých spoločností zamietol. 
Vydaním predbežnej správy č. REGC414SK0086 a č. REGC414SK0114 sa v uvedenej veci začalo 
prebiehajúce skúmanie. Poskytovateľ preberal na seba povinnosť vysporiadať z rozpočtu 
Poskytovateľa finančnú opravu vo výške 10% udelenú audítorskou skupinou z EK v rámci predbežnej 
správy č. REGC414SK0086 a č. REGC414SK0114 a v súlade s „lifting letter“ doručeným dňa 
31.05.2021 z EK. 

Na základe stanoviska EK doručeného dňa 31.05.2021 došlo v zmysle kapitoly 4.5.7.1 Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SFR“) k ukončeniu prebiehajúceho skúmania.  

Na základe stanoviska EK mohlo dôjsť k deklarovaniu výdavkov projektu so zákazkou dotknutou 
kartelom – výdavky na stavebné práce obstarané v rámci verejného obstarávania  vyhláseného vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 135/2018 zo dňa 10.07.2018 pod značkou 9279 - WYP. (ďalej len 
„dotknutá zákazka“) po aplikovaní finančnej opravy vo výške 10 %, ktoré boli Hlavnému prijímateľovi 
v zníženej sume uhradené prostredníctvom Žiadostí o platbu č. 304021C981500401 dňa 3.5.2022. 

Výdavky z dotknutej zákazky zodpovedajúce 10 % finančnej opravy sú takými výdavkami, ktoré nebolo 
a nie je možné financovať zo zdrojov EÚ, a teda predkladať Certifikačnému orgánu (ďalej len „CO“) a 
EK. Predmetom Dodatku č. 2 je poskytnutie finančných prostriedkov Hlavnému prijímateľovi z rozpočtu 
kapitoly Poskytovateľa vo výške zodpovedajúcej pomerom spolufinancovania, t.j. 95% z 10 % 
výdavkov dotknutých kartelovou dohodou.  

 

3. PREDMET DODATKU 

 

 Poskytovateľ a Hlavný prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom: 

3.1. V zmluve o NFP sa v článku 3. Výdavky projektu a NFP na koniec vety v ods. 3.1 písm. b) a c) dopĺňajú 
slová: 

„a zároveň v súlade s bodmi 3.10. až 3.14 dodatku č. 2“ 

V článku 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o NFP sa dopĺňa odsek 3.10 až 3.13 v nasledovnom znení: 

3.10 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Hlavnému prijímateľovi finančné prostriedky v sume 56 009,63 
EUR (slovom: päťdesiatšesťtisíc deväť eur a šesťdesiattri centov) zodpovedajúcej pomerom 
spolufinancovania, t.j. 95% z 10 % výdavkov dotknutých kartelovou dohodou (spolu za zdroj Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR), ktoré boli Hlavným prijímateľom nárokované 
a Poskytovateľom stiahnuté v Zozname deklarovaných výdavkov č. 304021C981900202, a to bankovým 
prevodom na bankový účet Hlavného prijímateľa uvedený v bode 1.2 dodatku č. 2 k Zmluve o NFP. Tieto 
prostriedky predstavujú sumu zodpovedajúcu finančnej oprave vo výške 10 % z výdavkov z dotknutej 
zákazky na stavebné práce obstarané v rámci verejného obstarávania vyhláseného vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 135/2018 zo dňa 10.07.2018 pod značkou 9279 - WYP nárokovaných Hlavným prijímateľom. 
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3.11 Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtovej kapitoly Poskytovateľa podľa odseku 3.10 tohto článku 
predstavujú finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovou kapitolou Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

3.12 Finančné prostriedky podľa odseku 3.10 budú poskytnuté a vysporiadané z rozpočtovej kapitoly 
Poskytovateľa v lehote do 31.12.2022. 

3.13 Na finančné prostriedky vysporiadané a poskytnuté z rozpočtovej kapitoly Poskytovateľa podľa odseku 
sa vzťahujú pravidlá oprávnenosti a ustanovenia Zmluvy o NFP č. Z SKCZ304021C981 obdobne, ako v 
prípade výdavkov NFP uvedených v článku 3 Výdavky projektu a NFP, odseku 3.1 písm. b) a c) zmluvy 
o NFP č. Z SKCZ304021C981 s výnimkou tých článkov, ktoré sú dotknuté ustanoveniami článku 10 VZP, 
ktoré sa aplikujú spôsobom, že v prípade vzniku vecne neoprávnených výdavkov je Hlavný prijímateľ povinný 
vysporiadať sumu poskytnutých finančných prostriedkov v prospech kapitoly Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“.  

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú 
nezmenené a účinné v doterajšom znení. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom 
neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok č. 2 nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich 
dní odo dňa uzavretia, Hlavný prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok č. 2 v súlade s §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. Ak Hlavný prijímateľ podá návrh na 
zverejnenie dodatku č. 2 v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať 
Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku č. 2 a to 
najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok č. 2 zverejnený viacerými spôsobmi, 
rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku č. 2. 

4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu 
sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení 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 a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú 
súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

4.4. Tento dodatok č. 2 sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP. 

4.5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Hlavný prijímateľ, jeden 
rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a tri rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku č. 2 uloženého 
u Poskytovateľa. 
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Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa ..........................: 

 

Podpis: .......................................  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

Za Hlavného prijímateľa v ................................, dňa ............................: 

 

Podpis: ....................................... 

Obec Horná Súča 

Jakub Ondračka, starosta  
 
 
 
Dátum platnosti dodatku č. 2: ........................... 
 
Dátum účinnosti dodatku č. 2: .......................... 


