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                                                                                                    Reg. číslo: 226/2021-2060-4270 

 

  

  

  

  

  

  

DODATOK č. 2  

  

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, minister  

 Bankové spojenie:  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:  SK70 0200 0000 0042 0067 5158 

 (ďalej ako „prijímateľ“)  

  

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

  

1.3. Poskytovateľ a prijímateľ uzatvárajú v zmysle článku II. bod 2.2, článku V. bod 5.3 a 5.4. 

a 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 v znení 

Dodatku č. 1, reg. č.  298/2020-2060-3230 zo dňa 16. 12. 2020 (ďalej ako „Zmluva“) 

tento Dodatok č. 2 (ďalej ako „Dodatok č. 2“).   

  

 

Článok II.  

Preambula  

  

 Vzhľadom na to, že 

 Poskytovateľ schválil prijímateľovi účelovú dotáciu v sume 599 665,69 eur na základe 

Zmluvy,  

 Zmluva bola uzatvorená pred uskutočnením verejného obstarávania podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 
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 verejným obstarávaním došlo k úprave štruktúry a výšky dotácie vo vzťahu k stavebným 

objektom, avšak nedošlo k zmene účelu použitia dotácie upraveného v bode 3.1 Zmluvy, 

  

zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v nasledovnom znení:   

  

 

Článok III.  

Predmet Dodatku č. 2 

   

3.1. Poskytovateľ a prijímateľ súhlasia, že predmetom Dodatku č. 2 je zmena niektorých 

ustanovení Zmluvy, konkrétne bodu 3.1 Zmluvy. Nakoľko sa na základe uskutočneného 

verejného obstarávania znížila výška oprávnených nákladov súvisiacich s obstaraním 

stavebných objektov, dopravnej a technickej infraštruktúry, ktoré boli predmetom 

dotácie, upravuje sa výška požadovanej dotácie v eurách z pôvodnej sumy 467 721,41 

eur bez DPH, t. j. 561 265,69 eur s DPH na sumu  308 732,94 eur bez DPH, t. j. 

370 479,53 eur s DPH.  

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 3.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

 

„3.1 Špecifikácia účelu použitia dotácie:  

  

Názov SO/IS  

Výška 

požadovanej  

dotácie po 

VO* v eurách 

bez DPH  

Výška 

DPH v 

eurách  

Výška 

požadovanej 

dotácie po VO*      

v eurách s DPH  

Rekonštrukcia cesty 271 384,27 54 276,86       325 661,13    

Dopravné značenie počas výstavby 619,50    123,90    743,40    

102 - Odvodnenie 36 729,17    7 345,83    44 075,00    

Spolu  308 732,94  61 746,59  370 479,53  

Výška nákladov v eurách pre obchodnú 

spoločnosť založenú ministerstvom 

zabezpečujúcu realizáciu účelu, na 

ktorý sa dotácia poskytuje, 

vyplývajúceho z mandátnej zmluvy 

podľa § 10 ods. 6 písm. g) zákona 

o poskytovaní dotácií 
 

32 000,00 6 400,00 38 400,00 

Spolu  32 000,00  6 400,00  38 400,00  

Spolu  340 732,94 68 146,59    408 879,53    

*VO - verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní.“ 
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3.3. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške 408 879,53 eur (slovom 

štyristoosemtisícosemstosedemdesiatdeväť a päťdesiattri centov) bezhotovostným 

prevodom z účtu poskytovateľa na účet prijímateľa uvedený pri špecifikácii zmluvných 

strán, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2.  

  

3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.   

  

 

Článok IV.  

Záverečné ustanovenia  

  

  

4.1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 

poskytovateľ dostane štyri rovnopisy a prijímateľ dva rovnopisy.   

  

4.2. Dodatok č. 2 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. 2 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.  

  

4.3. Zmluvné strany po prečítaní textu tohto Dodatku č. 2 zhodne vyhlasujú, že si tento 

Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, zneniu tohto Dodatku č. 2 porozumeli, a že 

tento Dodatok č. 2 uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú 

pod jeho znenie svoje podpisy.  

 

  

  

V Bratislave, dňa  

  

   V Kechneci, dňa 

Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky  

  

  

  

  

   Obec Kechnec  

  

Ing. Richard Sulík               JUDr. Ing. Jozef Konkoly  

minister      starosta obce 

 


