
Dodatok č. 2/SRŠ 
k zmluve č. 0573/2015/SRŠ zo dňa 04. 08. 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:   JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 
   ministerka 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 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka   
 
v zastúpení:   Ing. Vladimír Bajan, starosta 
sídlo:   Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
IČO:    00603201 
DIČ:   2020936643 
banka:   Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:   SK30 5600 0000 0018 0059 7065 
 
ako prijímateľ dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „prijímateľ“) a (ďalej spolu aj ako 
„zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany sa v súlade s  Čl. 4 bod 2 Zmluvy č. 0573/2015/SRŠ zo dňa 04. 08. 2015 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva“) a v znení Dodatku č. 1/SRŠ 
k Zmluve zo dňa 29. 04. 2016, č. 0373/2016, dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy:  

I. 

1. Pôvodná Príloha č. 1 s názvom Rozpis rozpočtu MŠ Vyšehradská MČ Bratislava - 
Petržalka sa nahrádza novou prílohou č. 1 s názvom:  

 
Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu Materská škola, Vyšehradská, MČ Bratislava – 
Petržalka 
 
a tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.  

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

 
 

II. 



1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 0573/2015 zo dňa 04. 08. 2015, je 
vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovateľ dostane dva 
a prijímateľ 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. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 
vlády SR. 

 
 
 
V Bratislave dňa      V Bratislave, MČ Petržalka dňa  
 
 
 
Za poskytovateľa:       Za prijímateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.   Ing. Vladimír Bajan 
   ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR   starosta 



   Príloha č. 1 
 
 

Rozpis rozpočtu 
Materská škola, Vyšehradská, MČ Bratislava – Petržalka 

 
 

Názov položky 
ekonomickej 
klasifikácie 

Popis 

Dotácia z MŠVVaŠ SR 

Spoluúčasť Spolu Bežné 
výdavky 

(v €)  

Kapitálové 
výdavky 

(v €)  

Rekonštrukcia a 
modernizácia 

Búracie práce - nosný skelet 
a vodorovné konštrukcie, 
obvodové murivo, priečky, 
strešný plášť, výplne 
otvorov a technických 
rozvodov (elektroinštalácia, 
zdravotechnická inštalácia, 
kúrenie) 

0,- 0,- 107 192,- 107 192,- 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 

HSV - obvodové, výplňové 
a priečkové murivo, zvislé 
nosné konštrukcie, 
vodorovné nosné 
konštrukcie, 

0,- 65 502,- 310 276,- 375 778,- 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 

PSV- strešný plášť, 
podlahy, zateplenie fasády, 
povrchová úprava fasády, 
omietky, maľby, obklady, 
dlažby výplne otvorov 
(okná, dvere), interiérové 
dvere, elektroinštalácia, 
zdravotechnika, kúrenie, 

0,- 294 498,- 601 336,- 895 834,- 

Rekonštrukcia a 
modernizácia Terénne úpravy 0,- 0,- 178 200,- 

 
178 200,- 

 

Interiérové 
vybavenie 

vybavenie interiéru tried 
(detské stoly, detské 
stoličky, koberec, lehátka, 
paplóny, obliečky paplóny, 
obliečky, plachty, zostava 
detského nábytku, šatníkové 
skrinky) 

40 000,- 0,- 5 000,- 45 000,- 

NÁKLADY CELKOM: 
 

40 000,- 
 

360 000,- 1 202 004,- 1 602 004,- 

 
 
 
Dátum:  
 
 
 
 
 
 
    Pečiatka, meno a podpis žiadateľa: 
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