
Reg. číslo: 298/2022-2060-4270

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA 
PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB

reg. číslo: 51/2022-2060-4270

medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

a

mestom Poltár
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Zmluvné strany:

Poskytovateľ:

Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
IČO: 00 686 832

Zastúpený: Ing. Karel Hirman, minister

Bankové spojenie: SK52 8180 0000 0070 0006 1569

(ďalej ako „poskytovateľ“),

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

Prijímateľ:

Názov: Mesto Poltár

Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár

IČO: 00 316 342

Zastúpený: Peter Sitor, primátor

Bankové spojenie: SK85 0900 0000 0051 8943 5229

(ďalej ako „prijímateľ“),

Preambula

Poskytovateľ a prijímateľ uzatvárajú v zmysle článku II. bod 2.2, článku V. bod 5.3. a článku 
VIII. bod 8.3. Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, 
reg. číslo: 51/2022-2060-4270 z 30. 06. 2022 (ďalej ako „Zmluva“) tento Dodatok č. 1 (ďalej 
ako „Dodatok č. 1“).

Vzhľadom na to, že

- Poskytovateľ schválil prijímateľovi účelovú dotáciu v sume 227 946,15 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 (d’alej len „zákon o verejnom obstarávaní'j,

zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení:
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Článok L
Predmet Dodatku č. 1

1.1. Poskytovateľ a prijímateľ súhlasia, že predmetom Dodatku č. 1 je zmena niektorých 
ustanovení Zmluvy, konkrétne bodu 3.1 Zmluvy. Na základe uskutočneného verejného 
obstarávania sa znížila výška oprávnených nákladov súvisiacich s geologickými prácami, 
vybranými geodetickými a kartografickými činnosťami a projektovou dokumentáciou 
inžinierskych stavieb, ktoré boli predmetom dotácie. Upravuje sa výška požadovanej 
dotácie v eurách z pôvodnej sumy 189 955,13 eur bez DPH, t. j. 227 946,15 eur s DPH 
na sumu 61 569,17 eur bez DPH, t. j. 73 883,- eur s DPH.

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

„3.1 Špecifikácia účelu použitia dotácie:

Názov prác, výkup pozemkov, názov 
projektovej dokumentácie*)

Cena v eurách 
bez DPH

Výška DPH 
v eurách

Cena v eurách 
s DPH

Verejné 
obstarávanie 

(áno/nie)

Geologické práce 28 935,- 5 787,- 34 722,- áno

Vybrané geodetické a kartografické činnosti 11 166,67 2 233,33 13 400,- áno

Proj ektová dokumentácia inžinierskych 
stavieb - rekonštrukcia prístupovej 
komunikácie, rekonštrukcia prípojky vody, 
preložka elektrickej prípojky

21 467,50 4 293,50 25 761,- áno

Spolu 61 569,17 12 313,83 73 883,- -

*) Poznámka: Práce, výkup pozemkov a projektová dokumentácia - viď § 7 ods. 1 písm. k) až n) zákona 
o poskytovaní dotácií.

1.3. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške 73 883,- eur (slovom 
sedemdesiattritisícosemstoosemdesiattri eur) 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. 1.

1.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú 
naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
poskytovateľ dostane štyri rovnopisy a prijímateľ dva rovnopisy.
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2.2. 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.

2.3. 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 15. DEĽ 2022 V Pohári dňa 0 5. 12. 2022

Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky

mesto Pohár

MESTO POLTAR 
Mestský úrad 

Želez           
?) 987   

Karel Hirman 
minister

Peter Sitop-^ 
primátor mesta

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 
Slovenskej republiky 
Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212
- 1010 •
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