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CEZ ÚV SR: 669/2018 

Dodatok č. 1/2019 

 

 

Dodatok č. 1/2019 

k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 669/2018  
(ďalej ako „zmluva“), uzatvorený v súlade s § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. VII. ods. 6 zmluvy (ďalej ako „dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

v mene ktorého koná:  Mgr. Matúš Šutaj Eštok,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:    00 151 513 

 (ďalej ako „poskytovateľ”) 

 

a 

 

Prijímateľ: Obec Svätuše 

Sídlo:    Kvetná 2/6, 076 83  Svätuše 

v mene ktorého koná: Mgr. Gustáv Liszkai, starosta obce 

IČO:    00 331 830 

 (ďalej ako „prijímateľ“) 

 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1 zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu 

žiadosti sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   

 

  

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené. 

 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

3. Tento dodatok  je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a 

štyri poskytovateľ. 

 

4. Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku  
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zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených 

zástupcov bez výhrad podpisujú. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Štruktúrovaný rozpočet projektu 

žiadosti. 

 

 

Za poskytovateľa: 

 

Meno:   Mgr. Matúš Šutaj Eštok 

 

Funkcia:  vedúci Úradu vlády SR 

 

Podpis: 

 

Dátum: 

 

Odtlačok pečiatky:  

Za prijímateľa: 

 

Meno: Mgr. Gustáv Liszkai   

  

Funkcia: starosta obce 

 

 

Podpis: 

 

Dátum:  

 

Odtlačok pečiatky: 

 



Typ výdavku Jednotka

Cena za 

jednotku v 

eurách

Počet jednotiek
Výdavky spolu    

v eurách

Vybavenie detského ihriska komplet  8 496,00 1,00 8 496,00

Zakladanie komplet  4,00 1,00 4,00

8 500,00 

Zakladanie komplet  150,00 1,00 150,00

Doprava a montáž športovo herných prvkov komplet  331,00 1,00 331,00

481,00 

0,00 

8 981,00 

Vysvetlivky:

Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:

„Výstavba detského ihriska pri zastávke“

Prvky ihriska:

Pružinová hojdačka: „zvieratá“ – pružina je vysoká 40 cm, plus 6 cm hrúbka tela. Pružina je certifikovaná. Rúčky sú plastové.

Rozpočet na výstavbu detského ihriska obsahuje iba kapitálové výdavky, je zostavený tak, aby vybudované detské ihrisko vyhovovalo všetkým platným 

normám a predpisom. Navrhovaná stavba predstavuje vybavenosť pre voľno časové aktivity návštevníkov. Terén stavby je kompaktný a rovinatý. Povrch je 

zatrávnený. Osadenie konštrukcií do terénu – osadenie prvkov zvislých konštrukcií je do vykopaných jám s makadamom, na ktorom je vrstva betónu, jama je 

zasypaná betónom. Spojovací materiál – svorníky, skrutky, reťaze, otočné kĺby sú povrchovo upravené pozinkovaním alebo nerezové. Dopadové plochy – 

gumový granulát s PUR lepidlom hrúbky 30 cm alebo umelý trávnik, pod ktorým je gumová podložka.

Kolotoč: oceľová konštrukcia, nosná časť je tvorená trubkou s priemerom 12 cm, hrúbka trubky je 5mm, na nej je upevnené ložisko. Priemer je 68 cm. Točidlo 

je vo výške 40 cm. Voľný požadovaný priestor okolo točidla je kruh s polomerom 240 cm od stredu točidla.

                                                                                                           Príloha č. 1

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

PROJEKT : Výstavba detského ihriska pri zastávke

Kapitálové výdavky

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky

B. Vlastné zdroje

C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

VÝDAVKY SPOLU (Úrad vlády SR, vlastné zdroje, finančné prostriedky z iných zdrojov)

SPOLU

SPOLU

Spolu (kapitálové výdavky)

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad:  m2, kus, tona a podobne.



Šmýkľavka: konštrukcia z agátového dreva. Šmykľavka je plastová. Konštrukcia je zapustená do terénu.

Vybavenie detského ihriska v sume 8 496,00 € pozostáva z nasledovných prvkov:

Pružinová hojdačka: 597,00 € 1 ks

Kolotoč: 817,00 € 1 ks

Prevažovacia hojdačka: 1 267,00 € 1 ks

Šmykľavka: 2 629,00 € 1 ks

Hojdačky klasik: 1 700,00 € 1 ks

Doprava a montáž športovo herných prvkov: 70,00 €

Spolu bez DPH: 7 080,00 €

DPH 20% 1 416,00 €

Spolu s DPH: 8 496,00 €

Požadovaná výška dotácie od Úradu vlády SR: 8 496,00 €

Zakladanie  a dopravav sume 485,00 € je vypočítaná nasledovne:

Zakladanie pre športovo herné prvky 128,33 €

Doprava a montáž športovo herných prvkov 275,84 €

Spolu bez DPH: 404,17 €

DPH 20%: 80,83 €

Spolu s DPH: 485,00 €

Vlastné prostriedky: 481,00 €

Požadovaná výška dotácie od Úradu vlády SR: 4,00 €

Celkové rozpočtované náklady:

Vybavenie detského ihriska 8 496,00 €

Zakladanie 485,00 €

Spolu: 8 981,00 €

Požadovaná dotácia z Úradu vlády SR: 8 500,00 €

Vlastné prostriedky: 481,00 €

Hojdačky klasik: konštrukcia z agátového dreva s gumovou doskou 42x24x3 cm, uchytené na nosnú konštrukciu na otočných kĺbových úchytkách na nerezovej 

reťazi. Hojdačka je zapustená do terénu

Prevažovacia hojdačka: konštrukcia z agátu priemeru 15-18 cm, uchytená do drevených stĺpov s priemerom 15-18 cm vzdialených od seba 22 až 30 cm, cez 

ložiská spojené nerezovou tyčou s priemerom 25 mm. Držadlá sú kovové. Stĺpy sú spojené guľatinou s priemerom 12-15 cm štyrmi vatovými skrutkami 

s priemerom 10 mm. Hojdačka je zapustená do terénu.



NÁZOV ORGANIZÁCIE

Obec Svätuše                                                                                                                                                                            Mgr. Gustáv Liszkai

MIESTO A DÁTUM:

V Svätušiach , PODPIS:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

OTLAČOK PEČIATKY A


