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Dodatok č. 2/SRŠ 

k zmluve č. 0497/2015/SRŠ zo dňa 26. 06. 2015 v znení dodatku č. 1/SRŠ 

číslo 1021/2015 zo dňa 21.12. 2015 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

v zastúpení: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO: 00164381 
DIČ: 2020798725 
banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

ako poskytovateľ dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „poskytovateľ") 

a 

Mesto Senec 
v zastúpení: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
banka: 
IBAN: 

Ing. Karol Kvál, primátor 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
00305065 
2020662237 
OTP Banka Slovensko 
SK77 5200 0000 0000 1517 4417 

ako prijímateľ dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „prijímateľ") za týchto podmienok: 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa v súlade s ČI. 4 bod 2 zmluvy č. 0497/2015/SRŠ zo dňa 26. 06. 2015 v znení 
dodatku č. 1/SRŠ číslo 1021/2015 zo dňa 21. 12. 2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(ďalej len „Zmluva") dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy: 

I. 

1. V či. 1 v bode 1 sa slová: 

„termín použitia dotácie na kapitálové výdavky: od 04. 05. 2015 do 31. 12. 2016" 
menia na: 
„termín použitia dotácie na kapitálové výdavky: od 04. 05. 2015 do 31. 12. 2017". 
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2. V ČI. 2 body 11, 12 a 13 znejú takto: 

„11. Prijímateľ je povinný v termíne do 10. januára 2016, ak sa stavba dokončila v roku 2015 
alebo do 10. januára 2017, ak sa stavba dokončila v roku 2016 alebo v termíne do 10. januára 
2018, ak sa stavba dokončila v roku 2017, odviesť na účet poskytovateľa SK19 8180 0000 
0070 0006 3812 výnosy z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy a zároveň zaslať 
sekcii regionálneho školstva a odboru učtárne a styku so Štátnou pokladnicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky písomné oznámenie o výške 
výnosov. 

12. Prijímateľ sa zaväzuje, že predloží v termíne do 31. 12. 2015, ak sa stavba dokončila 
v roku 2015, alebo v termíne do 31. 12. 2016, ak sa stavba dokončila v roku 2016 alebo 
v termíne do 10. 12. 2017, ak sa stavba dokončila v roku 2017, sekcii regionálneho školstva 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zúčtovanie poskytnutej 
dotácie podpísané štatutárnym orgánom. Zúčtovanie musí obsahovať účtovnú dokumentáciu 
v slovenskom jazyku, vecné a finančné vyhodnotenie a je jednou z podmienok pre 
poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

13. Nepoužité prostriedky je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť v priebehu 
rokov 2015, 2016 alebo 2017 na účet poskytovateľa SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
a prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania poskytnutej dotácie vrátiť po 31. 12. 2015 na 
depozitný účet poskytovateľa SK68 8180 0000 0070 0006 3900 v termíne do 15. 01. 2016, 
ak sa stavba dokončila v roku 2015 alebo po 31. 12. 2016, ak sa stavba dokončila v roku 
2016, v termíne do 15. 01. 2017; ak sa stavba dokončila v roku 2017, v termíne 
do 15. 01. 2018. O vratké nepoužitých prostriedkov je prijímateľ dotácie povinný poslať 
sekcii regionálneho školstva a odboru učtárne a styku so Štátnou pokladnicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky písomné oznámenie." 

3. Pôvodná príloha č. 1 s názvom Rozpis rozpočtu sa nahrádza novou prílohou č. 1 s názvom: 

Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu na 5 tried, MS Kollárova, MS A. M. Szencziho Senec -
upravený 

a tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

4. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie zostávajú nezmenené. 

II. 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 0497/2015/SRŠ zo dňa 26. 06. 2015 
v znení dodatku č. 1/SRŠ číslo 1021/2015 zo dňa 21. 12. 2015, je vyhotovený v troch 
originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovateľ dostane dva aprijímateľ jeden 
rovnopis. 

2. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, a tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. 
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3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

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

V Bratislave dňa 26 05 2016 V Senci dňa 03.05.2016 

/ 
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Príloha č. 1 

v v v 

Rozpis rozpočtu na 5 tried, MS Kollárova, MS A. M. Szencziho Senec -
upravený 

Názov 
položky 

ekonomickej 
klasifikácie 

633001 
Interiérové 
vybavenie 

717 003 
Prístavby, 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Popis 

1. MŠ Kollárova -3 triedy 

Detské lehátka, matrace, vankúše, paplóny, detské 
stoly, stoličky, koberce, skrinky na učebné 
pomôcky a hračky 

Vybúranie pôvodných vrstiev plochej strechy 
(spádové, tepelnoizolačné a hydroizolačné vrstvy, 
vrátane muriva a stužujúcich vencov atiky 
a vetracích a iných otvorov) ich odvoz na skládku, 
spevnenie jestvujúcich stropných konštrukcií, 
obvodové steny bude tvoriť ľahká sendvičová 
konštrukcia, debnenie a betonáž železobetónových 
monolitických vencov, stropnej konštrukcie nad 
podlažím nadstavby (úniková cesta), vyhotovenie 
strešnej konštrukcie (nosná konštrukcia, tepelná 
izolácia a hydroizolácia, strešná krytina), 
interiérové steny budú opláštené sadrokartónovou 
doskou, vyplnené minerálnou izoláciou + 
sádrokartónový obklad stropov, vyhotovenie 
povrchových úprav (omietok a malieb stien, 
nášľapných vrstiev podláh z laminátovej plávajúcej 
podlahoviny, keramické dlažby a obklady, 
realizácia vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, 
kúrenia, elektrickej inštalácie vrátane ich napojenia 
na jestvujúce rozvody, osadenie zariaďovacích 
predmetov zdravotechnických a ústredného 
vykurovania, svietidiel, realizácia klampiarskych 
a zámočníckych činností a výrobkov (oplechovanie 
parapetov, múrov a prevetrávacích prestupov, 
odkvapové žľaby a rúry, zábradlia, deliace 
konštrukcie parapetov okien), demontáž a spätná 
montáž nového bleskozvodu, osadenie výplní 
otvorov (okien a dvier), schodiská vnútorné 
a vonkajšie únikové 

Dotácia z MŠVVaŠ SR 
Bežné 

výdavky 
(v EUR) 

21000 

0 

Kapitálové 
výdavky 
(v EUR) 

0 

168 000 

Spoluúčasť 

1 106 

8 842 

Spolu 

22 106 

176 842 
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2. MS A. M. Szencziho Senec - 2 triedy 

633001 
Interiérové 
vybavenie 

Detské lehátka, matrace, vankúše, paplóny, detské 
stoly, stoličky, koberce, skrinky na učebné 
pomôcky a hračky 14 000 737 14 737 

717 003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie pôvodných vrstiev plochej strechy 
(spádové, tepelnoizolačné a hydroizolačné vrstvy, 
vrátane muriva a stužujúcich vencov atiky 
a vetracích a iných otvorov) ich odvoz na skládku, 
spevnenie jestvujúcich stropných konštrukcií, 
obvodové steny bude tvoriť ľahká sendvičová 
konštrukcia, debnenie a betonáž železobetónových 
monolitických vencov, stropnej konštrukcie nad 
podlažím nadstavby (úniková cesta), vyhotovenie 
strešnej konštrukcie (nosná konštrukcia, tepelná 
izolácia a hydroizolácia, strešná krytina), 
interiérové steny budú opláštené sadrokartónovou 
doskou, vyplnené minerálnou izoláciou + 
sádrokartónový obklad stropov, vyhotovenie 
povrchových úprav (omietok a malieb stien, 
nášľapných vrstiev podláh z laminátovej plávajúcej 
podlahoviny, keramické dlažby a obklady, 
realizácia vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, 
kúrenia, elektrickej inštalácie vrátane ich napojenia 
na jestvujúce rozvody, osadenie zariaďovacích 
predmetov zdravotechnických a ústredného 
vykurovania, svietidiel, realizácia klampiarskych 
a zámočníckych činností a výrobkov (oplechovanie 
parapetov, múrov a prevetrávacích prestupov, 
odkvapové žľaby a rúry, zábradlia, deliace 
konštrukcie parapetov okien), demontáž a spätná 
montáž nového bleskozvodu, osadenie výplní 
otvorov (okien a dvier), schodiská vnútorné 
a vonkajšie únikové 

112 000 5 894 117 894 

NÁKLADY CELKOM: 
35 000 280 000 16 579 331 579 

Dátum: 03. 05. 2016 Pečiatka, meno a podpis žiadateľa: Ing. Karol Kvál 
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