
 
DODATOK č. 1 

k Zmluve o združení finančných prostriedkov  
a o vzájomnej spolupráci 

 
uzatvorenej podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v znení 

neskorších predpisov, § 27 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 
 
Zmluvné strany : 
 
 
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
príspevková organizácia  
zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom 
sídlo:                     Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
IČO:                      37 915 568 
DIČ:                      2021764767 
IČ DPH:                SK2021764767 
Bankové spojenie: Štátna pokladňa 
IBAN:                    SK508180000000510133 
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK 
 
(ďalej aj len ako „Správa ciest TSK““) 
 
a  
 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
sídlo:                     Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra 
IČO:                      35593008 
DIČ:                      2021114722 
IČ DPH:                SK2021114722 
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s. 
IBAN:               SK0731000000004220041216 
 
konajúce prostredníctvom: Ing. Mgr. Martin Štofko, diecézny ekonóm 
 
(ďalej aj len ako „Cirkev“) 
 
 
Správa ciest TSK a Cirkev (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ ) uzatvorili dňa 12.07.2017 
po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, 
v súlade s § 829 a nasl. zákona  č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, § 27 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi sebou 
Zmluvu o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci (ďalej aj len ako 
„Zmluva“). 
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Po vzájomných rokovaniach sa Zmluvné strany dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 
k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne : 
 
1. Článok II. ods. 1 Zmluvy sa mení tak, že po zemne znie nasledovne:  

  
„Na základe spracovaného rozpočtu celková cena združených finančných prostriedkov spolu 
s DPH predstavuje sumu predpokladaných nákladov 64 168,70 eur (slovom: 
šesťdesiatštyritisícstošesťdesiatosem eur a 70 cent.) a Zmluvné strany sa dohodli na združení 
finančných prostriedkov nasledovne: 

 
a) Cirkev sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou a konečnou sumou 

vo výške 13 553,99 eur s DPH; 
 
b) Správa ciest TSK sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou a 

konečnou sumou vo výške 50 614,71 eur s DPH.  
 

Sumy sú zaťažené sadzbou DPH 20% platnou v čase uzavretia Zmluvy.“ 
 
2. Článok II. ods. 3 Zmluvy sa mení tak, že po zmene znie nasledovne:  

 
„Financovanie stavebných objektov jednotlivými Zmluvnými stranami: 

 
a) Cirkev: 

 Stavebný objekt    SO 102.1 Nástupiská a chodníky – Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH    11 294,99 eur 

                                                                                       DPH 20%      2 259,00 eur 
                                                                Celková suma € s DPH      13 553,99 eur 
 

b) Správa ciest TSK: 
 Stavebný objekt    SO 101.1 Autobusové zastávky – Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH    34 109,63 eur 

                                                                                       DPH 20%      6 821,93 eur 
                           Celková suma € s DPH       40 931,55 eur 
 
 Stavebný objekt    SO 104.1 Osvetlenie zastávok a priechodov pre chodcov – Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH      8 069,30 eur 

                                                                                       DPH 20%      1 613,86 eur 
                               Celková suma € s DPH       9 683,16 Eur“  
  
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia. 
 
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom jej schválenia Zastupiteľstvom TSK v zmysle § 11 ods. 2 písm. i) zák. 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, pokiaľ tento deň nasleduje po 
dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v platnom znení. 

 
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých si po ich podpise tri 

ponechá Správa ciest TSK a tri Cirkev.  
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej 
a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za 
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nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s 
jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Trenčíne, dňa ..............................               V ....................., dňa ............................. 

Za Správu ciest TSK: Za Cirkev: 
 
 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

Ing. Radovan Karkuš 
poverený riadením  

Správa ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

Ing. Mgr. Martin Štofko 
diecézny ekonóm 

Rímskokatolícka cirkev  
Biskupstvo Nitra 
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