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CEZ ÚV SR: 726/2018 

Dodatok č. 1/2019 

 

Dodatok č. 1/2019 

k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 726/2018 (ďalej 

ako „zmluva“), uzatvorený v súlade s § 516 zákona č. 40/1964 Z. z. 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 Rovensko 

Sídlo:    Rovensko 146, 905 01  Rovensko 

v mene ktorého koná: Ing. Marian Rehuš, starosta obce 

IČO:    00 309 931 

(ďalej ako „prijímateľ“) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

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 platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

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 Slovenskej   

                      republiky  

 

Podpis: 

 

Dátum: 

 

Odtlačok pečiatky:  

Za prijímateľa: 

 

Meno: Ing. Marian Rehuš 

  

Funkcia: starosta obce 

 

 

Podpis: 

 

Dátum:  

 

Odtlačok pečiatky: 

 



Typ výdavku Jednotka

Cena za 

jednotku v 

eurách

Počet jednotiek
Výdavky spolu    v 

eurách

Hojdačka LIBELLA 02 ks 1 110,00 1 1 110,00

Hojdačka pružinová TANDEM SALTO ks 1 716,00 1 1 716,00

Služby k produktom PLAY & FUN (doprava,montáž,práce,betonovanie) súbor 840,00 1 840,00

Syntetické bezpečnostné povrchy súbor 2 872,00 1 2 872,00

Veža SCOIATTOLO 100 ks 1 962,00 1 1 962,00

8 500,00 

Zemné práce súbor 1 035,20 1 1 035,20

Syntetické bezpečnostné povrchy (zarovnanie) súbor 132,00 1 132,00

Lavička CITY 190 s operadlom ks 216,00 2 432,00

1 599,20 

0,00

0,00

0,00 

10 099,20 

Vysvetlivky:

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

PROJEKT: Detske ihrisko v obci Rovensko

Kapitálové výdavky

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

SPOLU

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky

SPOLU

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH . 

Spolu (kapitálové výdavky)

B. Vlastné zdroje

C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

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



Komentár k štruktúrovanému rozpočtu „Detské ihrisko – Rovensko“

                A.      Požadovaná dotácia z UV SR:

Vybavenie detského ihriska                                                                                            8 500,00 €

Hojdačka LIBELLA 02                                                                                                             1 ks 1 110,00

Hojdačka pružinová TANDEM SALTO                                                    1 ks 1 716,00

Služby k produktom PLAY & FUN (doprava,montáž,práce,betonovanie) súbor 840,00

Výkopové práce (jamy kotvenia)                                                                  126,00

Betónovanie, osadenie                                                                                     168,00

Doprava produktov                                                                                             126,00

Doprava montážnikov                                                                                        60,00

Montážne práce                                                                                                    360,00

Syntetické bezpečnostné povrchy súbor 2 872,00

Veža SCOIATTOLO 100                                                                               1 ks 1 962,00

A.      Vlastné zdroje:

Vybavenie detského ihriska                                                                                            1 599,20 €        

Zemné práce                                                                                                súbor súbor 1 035,20

Syntetické bezpečnostné povrchy (zarovnanie)                           súbor súbor 132,00

Lavička CITY 190 s operadlom                                                                        ks 2 ks 432,00

SPOLU                                                                                                                           10 099,20 €



NÁZOV ORGANIZÁCIE:

Obec Rovensko

MIESTO A DÁTUM:

V Rovensku, dňa:

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Marian Rehuš, starosta obce

2) výkopové práce podľa projektovej dokumentácie – jamy na kotvenie prvkov (25x 25 x - 60 cm);

3) protipádový bezpečnostný povrch – syntetické gumové povrchy EPDM monolit 20+10 mm v prírodných farbách (+ čierna)podľa normy STN EN 1176:2009  

v rámci navrhnutej bezpečnostnej plochy určených prvkov detského ihriska

Cena v EUR zahŕňa:

1) kompletnú dodávku (s dopravou a montážou vrátane betonárskych prác a materiálu) certifikovaných komponent. detského ihriska PLAY& FUN z ekologicky a 

zdravotne nezávadných materiálov podľa schváleného návrhu:

• nosná konštrukcia – z dreva Jedle bielej – zlepených hranolov (90x90 mm) – impregnovaného systémom Extra Coat  – voskovým roztokom obohateným 

anorganickými soľami injekčne aplikovaným do jadra drevnej hmoty,

• kotvenie – žiarovo pozinkované kotvené do podzemných (cca - 60 cm) betónových základov, 

• sedadlá hojdačky, závesy a reťaze – mäkké protinárazové gumové sedadlá s oceľovým jadrom, kovové samomazacie závesy  zabezpečené proti manipulácii a 

pozinkované kalibrované reťaze,

• kovové časti  – nerezové a žiarovo pozinkované, príp. nafarbené práškovou  technológiou,

• šmýkačky  – recyklovateľný polyetylén s oblými hranami alebo sklolaminátový zjazd s bočnicami  z farbeného polyetylénu  alebo kompletne nerezové 

šmýkačky,

• drevené komponenty  – pevné jedľové dosky, príp. trojvrstvové dosky,

• výplne a parapety – farebný recyklovaný polyetylén (hrúbka 20 mm), 

• spojovací materiál  – nerezový uzatvorený polypropylénovými bezpečnostnými krytkami;


