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Reg. číslo:     /2020-2060-3230 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 1 

 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA 

PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 

reg. číslo: 84/2020-2060-4210 

 

 

medzi 

 

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 

 

a 

 

Obcou Kechnec 
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Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Poskytovateľ: 

Názov:   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

Sídlo:   Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

IČO:     00 686 832 

Zastúpený:  Ing. Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000061569 

IBAN:   SK52 8180 0000 0070 0006 1569 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

 

 

1.2. Prijímateľ:  

Názov:   Obec Kechnec  

Sídlo:   Kechnec 19, 044 45 Kechnec 

IČO:     00 690 261 

Zastúpený:  JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 

Číslo účtu:  4200675158 

IBAN:   SK70 0200 0000 0042 0067 5158 

 

(ďalej ako „prijímateľ“) 

 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo „strany“) 

 

 

1.3. Poskytovateľ a prijímateľ uzatvárajú v zmysle ustanovenia článku II. bod 2.2., 

ustanovenia článku V. bod 5.4. a ustanovenia článku VIII. bod 8.3. Zmluvy 

o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019, 

reg. číslo: 84/2020-2060-4210, zo dňa 14. 05. 2020 (ďalej ako „Zmluva“)  tento 

Dodatok č. 1 (ďalej ako „Dodatok č. 1“).  
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Článok II. 

Preambula 

 

 

Vzhľadom na to, že: 

➢ Poskytovateľ schválil prijímateľovi účelovú dotáciu v sume 599 665,69 eur (slovom: 

päťstodeväťdesiatdeväťtisíc šesťsto šesťdesiatpäť eur a šesťdesiatdeväť centov) s DPH 

na základe Zmluvy, 

➢ Vyskytli sa problémy pri prevode pozemkov zo SPF do vlastníctva obce potrebných 

pre realizáciu projektu rozšírenia existujúcej cestnej infraštruktúry v PP Kechnec 

a oneskorene bolo vydané stavebné povolenie, 

➢ Z dôvodu mimoriadnej situácie v roku 2020 spôsobenej pandémiou COVID 19 

nebolo možné realizovať stavebné práce podľa špecifikácie účelu použitia dotácie 

v bode 3.1 Zmluvy, 

➢ Ministerstvo financií SR súhlasí s použitím finančných prostriedkov poskytnutých 

v roku 2018 do konca roku 2021 

 

zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení: 

 

 

Článok III. 

Predmet Dodatku č. 1 

 

3.1. Poskytovateľ a prijímateľ súhlasia, že predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena 

niektorých ustanovení Zmluvy v dôsledku  

 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 6.9. Zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

 

 

„6.9 Finančné prostriedky dotácie sú kapitálové výdavky rozpočtovej kapitoly poskytovateľa, 

ktoré musia byť vyčerpané najneskôr do konca kalendárneho roka 2021“. 

 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú naďalej  v platnosti a účinnosti.  

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, 

z ktorých poskytovateľ dostane štyri rovnopisy a prijímateľ dva rovnopisy.  

 

4.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento Dodatok č. 1 je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

4 
 

 

4.3. Zmluvné strany po prečítaní textu tohto Dodatku č. 1 zhodne vyhlasujú, že si tento 

Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, zneniu tohto Dodatku č. 1 porozumeli, a že 

tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho 

pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa .................... 2020 V Kechneci, dňa ........................ 2020 

 

V mene Ministerstva hospodárstva SR: V mene obce Kechnec 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––-––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Richard Sulík      Jozef Konkoly 

podpredseda vlády a minister hospodárstva  starosta obce 

 

 

odtlačok úradnej pečiatky     odtlačok úradnej pečiatky 

 
 

 

  Dátum Podpis Pozn. 

Spracoval: Ing. Jozef Velebný, 

HŠR, odbor priemyselnej politiky 

   

Schválili: Ing. Zdenko Jančok, 

RO priemyselnej politiky 

   

 Ing. Tomáš Kakula, PhD., 

GRS konkurencieschopnosti 

   

 Ing. Ivana Vargová, 

RO verejného obstarávania 
   

 JUDr. Miroslava Paceltová,  

VO právnych služieb 
   

 Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.,  

RO legislatívy a práva 
   

 Ing. Marcela  Smrigová,  

GRS rozpočtu a financovania 

   

 PhDr. Ján Oravec, CSC. 

Štátny tajomník 1 

   

 

 


