
Dodatok č. 2 

 

k Zmluve o poskytnutí príspevku v civilnom letectve z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky v roku 2020 č. 369/C410/2020 z 18. marca v znení dodatku č. 1 zo 

dňa 19. novembra 2020 uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 1 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách 

a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zmluva č. 369/C410/2020“) 

 

(ďalej len „dodatok č. 2“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava  

Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu  

poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 

Osoba oprávnená na Ing. Mário Németh 

vecné rokovanie: generálny riaditeľ sekcie civilného letectva 

 02/59494744 

IČO: 30416094  

DIČ: 2020799209 

Bankové spojenie:  

Výdavkový účet:   

Príjmový účet:  

Depozitný účet:  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ: Letisko Piešťany, a.s. 

Sídlo: Žilinská cesta 597/81, 921 01  Piešťany 

Štatutárny orgán: Predstavenstvo zastúpené Ing. Jánom Marušincom, predsedom 

predstavenstva, Ing. Bohumílom Klečákom, členom predstavenstva, 

Mgr. Františkom Berecom, členom predstavenstva 

IČO: 36266906 

DIČ: 2021918514 

Banka:  

Číslo účtu:  

IBAN  

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sa, vložka č.: 10314/T, 

(ďalej len „prijímateľ“) 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná 

strana“). 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili zmluvu č. 369/C410/2020, ktorej predmetom je poskytnutie 

príspevku v civilnom letectve na financovanie projektu uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy 

č. 369/C410/2020. 

 

2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k zmluve č. 369/C410/2020 v súlade s čl. 8 ods. 6 

zmluvy č. 369/C410/2020 za účelom opravy zrejmej chyby v písaní, a to nesprávne uvedeného 

čísla bankového účtu v tvare IBAN prijímateľa v identifikačných údajoch zmluvných strán. 

Z dôvodu nesprávne uvedeného čísla bankového účtu v tvare IBAN prijímateľa 

v identifikačných údajoch zmluvných strán je potrebné upraviť aj čl. 1 ods. 3 zmluvy 

č. 369/C410/2020 týkajúci sa lehoty na poskytuje príspevku a aj čl. 2 ods. 9 písm. a) zmluvy 

č. 369/C410/2020 týkajúci sa lehoty na informovanie o nevyčerpaní príspevku poskytnutého na 

základe zmluvy č. 369/C410/2020. 

 

 

Článok 2 

Predmet dodatku č. 2  
 

1. V identifikačných údajoch prijímateľa v záhlaví zmluvy sa číslo bankového účtu v tvare IBAN 

„.....“ sa nahrádza číslom bankového účtu v tvare IBAN „.....“. 

 

2. V čl. 1 ods. 3 zmluvy č. 367/C410/2020 sa posledná veta nahrádza nasledovným znením: 

„Poskytovateľ poskytuje príspevok bezhotovostne, vo forme bežného transferu do desiatich 

(10) pracovných dní odo dňa účinnosti dodatku č. 2 k zmluve č. 369/C410/2020 na účet na 

poskytnutie príspevku.“. 

 

3. V čl. 2 ods. 9 písm. a) zmluvy č. 369/C410/2020 sa slová „30. novembra 2020“ nahrádzajú 

slovami „4. decembra 2020“. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia dodatku č. 2 

 

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

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

Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

2. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 369/C410/2020. 

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis dodatku č. 2 dostane 

prijímateľ a päť (5) rovnopisov dodatku č. 2 dostane poskytovateľ. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

V Bratislave dňa __________  V Piešťanoch dňa __________ 

   

Za poskytovateľa:  Za prijímateľa: 

   

Ing. Martin Janáček 

generálny tajomník 

služobného úradu 

 Ing. Ján Marušinec 

predseda predstavenstva 

   

  Ing. Bohumíl Klečák  

člen predstavenstva 

  
 

  Mgr. František Berec 

člen predstavenstva 

 


