
Dodatok č. 3 
 

ku Kontraktu na rok 2021 č. 57/AD00/2021 zo dňa 5. 3. 2021 uzavretom podľa uznesenia 

vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 (ďalej len „kontrakt“)  

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 6. 2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 22. 9. 2021 

(ďalej len „Dodatok č. 3“) 

 

 

medzi nasledovnými účastníkmi kontraktu: 

 

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy  

a výstavby Slovenskej republiky 

Sídlo:                                    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  Ing. Martin Janáček   

generálny tajomník služobného úradu  

 Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy  

a výstavby Slovenskej republiky. 

IČO: 30416094 

Osoby oprávnené rokovať              

o kontrakte:                              Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu   

a financovania 

                                                Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

(ďalej len „MDV SR“) 

 

a 

 

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest 

Sídlo:                           Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ 

IČO :                                       00003328 

Osoby oprávnené rokovať             

o kontrakte:  Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ 

                        Mgr. Jaroslav Ozimanič, riaditeľ úseku technického 

rozvoja 

 Ing. Pavol Hornák, poverený výkonom funkcie riaditeľa 

úseku investičných projektov a prevádzky 

každý samostatne v rozsahu svojich právomocí 

 

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci kontraktu“)     
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Úvodné ustanovenie 

 

Účastníci kontraktu sa v súlade s článkom III ods. 5 a článkom VII ods. 6 kontraktu dohodli na 

uzavretí Dodatku č. 3 v nasledovnom znení: 

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 3 

 

1. V článku II kontraktu sa v ods. 2 písm. f) na konci pripája veta s nasledovným znením:  

„Súhlas MDV SR s použitím finančných prostriedkov refundovaných z OPII sa nevyžaduje 

pri úhradách faktúr viažucich sa na prvok 053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF + 

NN OPII (nad GAP) pre projekty, pri ktorých je účinná zmluva o nenávratný finančný 

príspevok medzi MDV SR a SSC.“ 

 

2. V článku II kontraktu sa v ods. 3 písm. k) na konci pripája veta s nasledovným znením:  

„Použitie finančných prostriedkov refundovaných z OPII pri úhradách faktúr viažucich sa 

na prvok 053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF + NN OPII (nad GAP)  

pre projekty, pri ktorých je účinná zmluva o nenávratný finančný príspevok medzi MDV 

SR a SSC, oznámi SSC na mailové adresy srf@mindop.sk a scdpk@mindop.sk.“ 

 

3. V článku III kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa ods. 1 a nahrádza sa novým ods. 1 

s nasledovným znením: 

„1.  Výška rozpočtu na rok 2021 je stanovená zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2021, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 

2021 a upravená rozpočtovými opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami 

MDV SR nasledovne: 

a) Príjmy  356 448,56 Eur 

b) Výdavky 226 902 585,47 Eur 

z toho: 

bežné výdavky 150 333 712,19 Eur 

kapitálové výdavky 41 523 209,48 Eur 

 v tom: 

 štátny rozpočet (111) 25 552 759,63 Eur 

 štátny rozpočet (131J) 4 124 152,79 Eur 

 štátny rozpočet (131K) 11 846 297,06 Eur 

prostriedky EÚ a spolufinancovania     35 045 663,80 Eur“ 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR, a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení 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. 

2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť Dodatok č. 3 v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené Dodatkom č. 3 zostávajú nezmenené. 

mailto:srf@mindop.sk
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4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené 

pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy sú určené pre SSC. 

5. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu. 

6. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 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 za jednostranne nápadne 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

V Bratislave dňa ....................................  V Bratislave dňa.................................... 

 

Za MDV SR:      Za SSC: 

 

 

 

 

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

       Ing. Martin Janáček                  Ing. Ivan Rybárik                
generálny tajomník služobného úradu           generálny riaditeľ 

 


