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TENTO DODATOK bol uzavretý dňa _____________
MEDZI:
(1)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, so sídlom Špitálska 4, 6, 8,
816 43 Bratislava, IČO: 681156 (ďalej len „Ministerstvo“); a

(2)

SZRB Asset Management, a.s., so sídlom Vazovova 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 47 759 097, DIČ: 2024091784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len „SZRBAM“); a

(3)

Slovak Investment Holding, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 47 759 224, DIČ: 2024083919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len „SIH“);
Ministerstvo, SZRBAM a SIH sa ďalej spoločne uvádzajú ako Strany a každý z nich ako Strana.

PREAMBULA:
(A)

Dňa 2. mája 2016 Ministerstvo, SZRBAM a SIH uzatvorili zmluvu o financovaní (Zmluva o
financovaní).

(B)

Strany si želajú zmeniť určité ustanovenia Zmluvy o financovaní.

(C)

Preto sa Strany podľa odseku 12.2 Zmluvy o financovaní rozhodli uzatvoriť tento dodatok k Zmluve
o financovaní.

1.

DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1

Definície
Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o financovaní, majú v tomto
dodatku rovnaký význam ako v Zmluve o financovaní, pokiaľ nie je v tomto dodatku ustanovené
inak.

1.2

Výklad
Výkladové pravidlá uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy o financovaní sa vzťahujú na tento
dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto dodatku s výnimkou, že odkazy na
Zmluvu o financovaní uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy o financovaní sa budú považovať za
odkazy na tento dodatok.

2.

ZMENY ZMLUVY O FINANCOVANÍ
Strany sa dohodli na zmene nasledovných bodov Zmluve o financovaní takto:
(a)

Bod (B) Preambuly Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým
znením:
„(B) Ministerstvo určené v súlade s § 4 písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vystupuje ako riadiaci orgán
podľa § 7 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
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„Zákon o finančných nástrojoch“) pre operačný program Ľudské zdroje, CCI kód:
2014SK05M0OP001 (ďalej len „OP ĽZ“).";
(b)

Bod (D) Preambuly Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým
znením:
„(D) Dňa 20. júna 2014 uzavrela Slovenská republika s Komisiou Partnerskú dohodu o
využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej len
„Partnerská dohoda“). Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a
účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na programové obdobie 2014 – 2020. Partnerská
dohoda tiež umožňuje na implementáciu finančných nástrojov využitie štruktúry fondu
fondov a správcu, ktorý bude tento fond spravovať.“;

(c)

V bode (F) Preambuly Zmluvy o financovaní sa posledná veta vypúšťa a nahrádza
nasledovným novým znením:
„Dňa 9. decembra 2014 bol OP ĽZ schválený Európskou komisiou.“;

(d)

Bod (G) Preambuly Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
„(G) Dňa 17. decembra 2014 Vláda SR uznesením č. 665 schválila Národnú stratégiu
zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 (ďalej len „Národná stratégia
zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020“), v ktorej sa ministrovi práce,
sociálnych vecí a rodiny ukladá úloha poskytovať podporu vo forme kombinácie grantov a
finančných nástrojov z jedného z podfondov SIH začínajúcim i existujúcim podnikom, ktoré
spĺňajú znaky subjektov sociálnej ekonomiky, v poľnohospodárstve, v komunitnej
energetike a v ďalších vhodných nepoľnohospodárskych aktivitách vo vidieckych oblastiach
a menej vyspelých regiónoch.“;

(e)

Článok 1 ods. 1.1. Definície a výklad sa mení nasledovne:
(i)

Dopĺňa sa definícia pojmu „fond fondov“ s nasledovným znením:
"“Fond fondov“ znamená fond založený s cieľom poskytovať podporu
z operačných programov niekoľkým finančným nástrojom. Správcom Fondu fondov
sa rozumie SZRBAM. Na účely tejto Zmluvy sa Fondom fondov rozumie SIH.";

(ii)

pôvodná definícia pojmu "Prostriedky" sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
"“Prostriedky“ znamená finančné prostriedky poskytnuté z OP ĽZ v zmysle tejto
Zmluvy, zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu.”;

(iii)

Pôvodná definícia pojmu „Systém riadenia ESIF“ sa vypúšťa a nahrádza
nasledovným novým znením:
"„Systém riadenia EŠIF“ znamená Systém riadenia Európskych štrukturálnych a
investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 schválený uznesením vlády
SR č. 160/2015 zo dňa 20. novembra 2014.“;

(iv)

pôvodná definícia pojmu "Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite" sa
vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
"Zákon o finančnej kontrole a audite znamená zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;";
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(f)

Odsek 2.2 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
"2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo na základe tejto Zmluvy v súlade
s podmienkami a postupmi stanovenými Stratégiou financovania a Systémom finančného
riadenia zabezpečí prevod Prostriedkov vo výške 58 500 000,00 EUR (slovom:
„päťdesiatosem miliónov päťstotisíc eur“), z toho 49 725 000,00 EUR (slovom:
„štyridsaťdeväť miliónov sedemstodvadsaťpäťtisíc eur“) z ESF a 8 775 000,00 EUR
(slovom: „osem miliónov sedemstosedemdesiatpäťtisíc eur“) zo štátneho rozpočtu na účet
SZRBAM (ako správcu SIH), ktorý SZRBAM oznámi Ministerstvu písomne postupom
podľa článku 11 tejto Zmluvy. Prostriedky podľa predchádzajúcej vety pozostávajú
z prostriedkov prioritnej osi č. 3 OP ĽZ.“;

(g)

Odseku 2.4 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
„2.4 Ministerstvo zveruje Prostriedky do správy SZRBAM, ktorý ich investuje do SIH v
súlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že správu Prostriedkov bude
pre SIH vykonávať SZRBAM, ktorý zabezpečí ich následné použitie výlučne v súlade s
Investičnou stratégiou, pre konkrétny finančný nástroj, touto Zmluvou, Zmluvou o správe
fondu, Systémom riadenia finančných nástrojov, ďalšími Zmluvami o financovaní a
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, za čo SZRBAM náleží odplata vo
výške a za podmienok stanovených touto Zmluvou.“;

(h)

Odsek 3.1 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
"3.1 Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Zmluvy, vo vzájomnej
súčinnosti zabezpečia z časti Prostriedkov zvýšenie základného imania SIH o sumu 14 625
000,00 EUR (slovom “štrnásť miliónov šesťstodvadsaťpäťtisíc eur“), z toho 12 431 250,00
EUR z ESF a 2 193 750,00 EUR zo štátneho rozpočtu, upísaním nových akcií zo strany
SZRBAM ako akcionára SIH na účet Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom.
Nadobudnutím podielu na základnom imaní SIH bude SZRBAM držať akcie SIH vo svojom
mene, avšak na účet Slovenskej republiky, zastúpenej v tomto vzťahu Ministerstvom.
Zvyšná časť Prostriedkov nad sumu vkladanú do základného imania SIH podľa tohto článku
sa použije na navýšenie vlastného imania SIH mimo vklad do základného imania SIH.“;

(i)

V odseku 3.5 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa slovo "odmenu" a nahrádza sa slovom
"odplatu";

(j)

Odsek 3.6 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
"3.6 Ministerstvo berie na vedomie, že poskytnutím Prostriedkov vlastníctvo k nim prejde na
SIH, čiastočne ako protihodnota za akcie pripadajúce Slovenskej republike vo výške
nominálnej hodnoty akcií. Držiteľom akcií bude SZRBAM, ktorý ich bude držať vo svojom
mene, na účet Slovenskej republiky, zastúpenej v tomto vzťahu Ministerstvom. SZRBAM je
povinný vykonávať akcionárske práva v záujme a na prospech Ministerstva tak, aby bol
naplnený účel a predmet tejto Zmluvy.“;

(k)

Odsek 3.7 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
„3.7 Bez zbytočného odkladu po prijatí jednotlivých platieb Prostriedkov v zmysle
harmonogramu podľa ustanovenia odseku 3.3 písm. (b) a (c) tohto článku, SZRBAM urobí
všetky právne úkony a uskutoční akékoľvek potrebné a vhodné kroky pre navýšenie
vlastného imania SIH z časti Prostriedkov bez súčasného zvýšenia základného imania SIH.
SZRB AM zároveň bez zbytočného odkladu po prijatí platby Prostriedkov v zmysle
harmonogramu podľa ustanovenia odseku 3.3 písm. (a) vykoná všetky právne úkony
a uskutoční akékoľvek potrebné a vhodné kroky na zriadenie FOSFOR v súlade
s Investičnou stratégiou a Podnikateľským plánom. SZRB AM sa zaväzuje zriadiť FOSFOR
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najneskôr do zverejnenia prvej výzvy na výber Finančných sprostredkovateľov. SIH sa
zároveň zaväzuje, že urobí všetky právne úkony a uskutoční akékoľvek potrebné a vhodné
kroky na to, aby SZRBAM mohol navýšiť vlastné imanie SIH z časti Prostriedkov bez
súčasného navýšenia základného imania SIH. SIH sa ďalej zaväzuje, že určí pravidlá
nakladania s týmito Prostriedkami v korporačných dokumentoch v súlade s touto Zmluvou
a ostatnými záväznými pravidlami, vrátane vrátenia týchto Prostriedkov podľa článku 4 ods.
4.5 tejto Zmluvy.“;
(l)

V odseku 3.8 Zmluvy o financovaní sa nasledovný text dopĺňa na koniec pôvodného odseku:
„a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.";

(m)

V odseku 4.1 Zmluvy o financovaní sa písm. (b) sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným
novým znením:
"(b) príprava a vykonávanie Investičnej stratégie, ktorej prvé znenie je Prílohou č. 1 tejto
Zmluvy, a každej ďalšej schválenej Investičnej stratégie, ktorá nahrádza pôvodnú Prílohu č.
1 tejto Zmluvy, pričom platnosť nadobúda uzatvorením Zmluvy alebo dodatku k Zmluve
a účinnosť nastáva dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v CRZ";

(n)

V odseku 4.1 Zmluvy o financovaní sa písm. (d) vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
„(d) predkladanie návrhov na revíziu Hodnotenia ex-ante, ak pri plnení Zmluvy dôjde k
záveru, že Hodnotenie ex-ante už neodzrkadľuje aktuálne trhové podmienky.“;

(o)

V odseku 4.1 Zmluvy o financovaní sa písm. (f) vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
„(f)
zadefinovanie očakávaných výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom
finančného nástroja, ak nie sú obsiahnuté v Investičnej stratégii.“;

(p)

V odsek 4.1 Zmluvy o financovaní sa písm. (o) vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým
znením:
"(o)
poskytovanie podkladov Riadiacemu orgánu za oblasť finančných nástrojov do
Správy o stave implementácie EŠIF v zmysle odseku 3, písmeno e) kapitoly 4.1.1.1 Systému
riadenia EŠIF. Podklady sa poskytujú každoročne do posledného dňa mesiaca január za
obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, prvýkrát v roku 2017.“;

(q)

Posledná veta odseku 4.4 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
"Vykonanie úkonov smerujúcich k ukončeniu ktoréhokoľvek finančného nástroja si
vyžaduje predchádzajúcu konzultáciu s Riadiacim orgánom.";

(r)

Odsek 6.2 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
"6.2 Dozorná rada bude mať maximálne 10 členov. Nominácie členov sa vykonávajú v
zmysle návrhov podľa odseku 6.3 tohto článku Zmluvy. Členov nominovaných v súlade s
odsekom 6.3 tohto článku Zmluvy následne volí Valné zhromaždenie";

(s)

V odseku 7.1 Zmluvy o financovaní sa písm. (a) vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
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„(a) zabezpečí vykonanie všetkých svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,
Systému riadenia finančných nástrojov, Systému finančného riadenia a ďalších relevantných
všeobecne záväzných právnych predpisov“;
(t)

V odseku 7.2 Zmluvy o financovaní sa písm. (d) vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
"(d)
zriadi FOSFOR, do ktorého bude investovaná časť Prostriedkov v objeme
Prostriedkov použitých na zvýšenie vlastného imania SIH.“

(u)

V odsek 7.2 Zmluvy o financovaní sa písm. (k) vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
„(k) sprístupní na výzvu Ministerstva alebo SIH všetky dokumenty týkajúce sa
implementovania finančných nástrojov, ako aj plnenia svojich záväzkov voči štátnym
orgánom oprávneným vykonávať audit využitia Prostriedkov v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov, ako aj orgánom Komisie a Európskeho dvora audítorov v zmysle
Predpisov EÚ v lehote stanovenej Ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.“

(v)

V odseku 7.2 Zmluvy o financovaní sa písm. (u) vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
"(u)

(w)

písmeno úmyselne vypustené;";

Posledná veta odseku 7.4 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým
znením:
"SIH sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa voči Riadiacemu orgánu neuplatňovali žiadne nároky
prekračujúce sumu, ktorú Riadiaci orgán vyčlenil na finančné nástroje podľa článku 2.2 tejto
Zmluvy.";

(x)

V odseku 7.7 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa slovo "EFRR" a nahrádza sa slovom "ESF";

(y)

V odseku 8.2 Zmluvy o financovaní, prvej vete sa pred slovo "banke" vkladajú slová "
Štátnej pokladnici,";

(z)

V odseku 9.2 Zmluvy o financovaní sa písmená (a) s (b) vypúšťajú a nahrádzajú
nasledovným novým znením:
„(a)
3 % v prvých 12 mesiacoch po podpise Zmluvy, 1 % v nasledujúcich 12 mesiacoch a
potom 0,5 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) skutočne vyplatených
do SIH, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočnej platby do SIH až do konca
Obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy Riadiacemu orgánu alebo dátumu likvidácie, podľa
toho, ktorý je skorší; a
(b)
0,5 % ročne z programových príspevkov skutočne vyplatených zo SIH Finančným
sprostredkovateľom, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočnej platby zo SIH až
do vrátenia sumy do SIH, konca Obdobia oprávnenosti alebo dátumu likvidácie, podľa toho,
ktorý je skorší.“;

(aa)

V odseku 9.3 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa slovo "odmenu" a nahrádza sa slovom
"odplatu";

(bb)

V odseku 10.4 Zmluvy o financovaní sa za slovami "Dozornou radou" vkladajú slová
", a zároveň";
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(cc)

Odsek 12.1 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
"12.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Ministerstvom, ktoré je povinné túto
Zmluvu zverejňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 211/2000 Z.
z.“).“;

(dd)

Posledná veta odseku 12.2 Zmluvy o financovaní sa vypúšťa a nahrádza nasledovným
novým znením:
"Takýto dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Ministerstvom, ktoré je povinné túto
Zmluvu zverejňovať v zmysle ustanovenia § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z.“;

(ee)

Článok 2 Prílohy č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán sa v druhom odseku prvá
veta mení nasledovne: „Dňa 9.12.2014 schválila Európska komisia Operačný program
Ľudské zdroje.“;

(ff)

V článku 5 Prílohy č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán v druhom odseku sa text
"Sprostredkovateľským orgánom“ vypúšťa a nahrádza sa textom „Riadiacim orgánom“;

(gg)

V odseku 9.2 Prílohy č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán v druhom odseku sa text
"Príjemcami“ vypúšťa a nahrádza sa textom „Prijímateľmi“;

(hh)

V odseku 9.4.2 Prílohy č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán sa nasledovný text
dopĺňa na koniec pôvodného odseku:
„podľa posúdenia SZRBAM po konzultácii s Riadiacim orgánom.";

(ii)

V Prílohe 4 Zmluvy o financovaní, v bode 3, sa písmeno (c) vypúšťa a nahrádza
nasledovným novým znením:
„(c)
zabezpečiť, aby akákoľvek strana zainteresovaná v rámci finančného nástroja
uchovávala všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov podporovaných operácií (na
úrovni SIH, Finančných sprostredkovateľov i konečných prijímateľov) a boli na požiadanie
k dispozícii v súlade s ustanoveniami článku 140 Všeobecného nariadenia.“.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Tento dodatok predstavuje dohodu Strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy o financovaní citovaných v
článku 2 tohto dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi
Stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení Zmluvy o financovaní. Ostatné ustanovenia Zmluvy o
financovaní zostávajú týmto dodatkom nedotknuté a platné a účinné v pôvodnom znení.

3.2

Tento dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy o financovaní. Zmluva o financovaní a tento dodatok budú
odo dňa účinnosti tohto dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Zmluvy o
financovaní všeobecnej povahy (najmä, nie však výlučne, články 1, 10, 11 a 12 Zmluvy o
financovaní) sa budú primerane vzťahovať aj na tento dodatok.

3.3

Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku 3.2 vyššie,
ustanovenia článku 12 Zmluvy o financovaní (Záverečné ustanovenia) sa primerane vzťahujú na
riešenie sporov vyplývajúcich z tohto dodatku alebo súvisiacich s ním (vrátane akéhokoľvek sporu
alebo nezhody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia tohto dodatku,
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alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení) a akýchkoľvek sporov týkajúcich sa mimozmluvných
záväzkov vyplývajúcich z tohto dodatku alebo súvisiacich s ním.
3.4

Tento dodatok bol podpísaný v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom SIH a
SZRBAM dostane po jednom rovnopise a Ministerstvo dostane 4 rovnopisy.

3.5

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými Stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Ministerstvom, ktoré je povinné tento dodatok zverejňovať v
zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov.

3.6

Strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť tento dodatok, a že osoby
konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tohto dodatku sú plne oprávané konať ich menom.

8

PODPISY

Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:
_______________________
JUDr. Ján Richter
minister

Za SZRB Asset Management, a.s.:
_______________________

_______________________

Ing. Peter Dittrich, PhD.

Mgr. Peter Janiga

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

Za Slovak Investment Holding, a. s.:
_______________________

_______________________

JUDr. Vazil Hudák

Ing. Igor Lichnovský

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva
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