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Dodatok č. 1  

k Zmluve o financovaní zo dňa 14.03.2016 

(ďalej len „dodatok“) 

 

Zmluvné strany: 

1. 

Názov:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

Sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   00151866 

Štatutárny orgán: JUDr. Robert Kaliňák, minister 

(ďalej aj ako ,,SO“ alebo „MV SR“)  

  

a  

  

2. 

Názov: SZRB Asset Management, a.s.  

Sídlo:   Vazovova 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika  

IČO:   47759097 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Dittrich, PhD., predseda predstavenstva 

   Mgr. Peter Janiga, podpredseda predstavenstva 

(ďalej aj ako ,,SZRBAM“)  

 

a 

 

3.  

Názov: Slovak Investment Holding, a.s.  

Sídlo:   Vazovova 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika  

IČO:   47759224 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva 

   Mgr. Peter Janiga, člen predstavenstva 

(ďalej aj ako ,,SIH“)  

(SO, SZRBAM a SIH ďalej spolu ako ,,zmluvné strany“) 
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PREAMBULA  

V súlade s článkom 6 bod 6.6. písm. b) Zmluvy o financovaní zo dňa 14.03.2016 (ďalej len 

„zmluva“) schválila Dozorná rada dňa 17.08.2016 na svojom zasadnutí zmenu Investičnej 

stratégie pre finančné nástroje implementované v rámci Prioritnej osi 6 Operačného programu 

Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením čl. 12 bod 12.2 zmluvy na uzatvorení tohto 

dodatku v nasledovnom znení: 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

Príloha č. 1 zmluvy „Investičná stratégia a podnikateľský plán“ sa nahrádza novým znením, 

ktoré tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku.  

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. 

Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa ustanovenia § 5a ods. 1 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, a v súlade s 

ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia zo strany SO v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že zverejnenie dodatku zabezpečí SO a o 

dátume zverejnenia informuje ostatné zmluvné strany elektronicky a zároveň SO zašle 

elektronický odkaz na zverejnený dodatok. 

(2) Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, SO dostane po 

uzatvorení dodatku štyri (4) rovnopisy, SZRBAM dostane po uzatvorení dodatku jeden 

(1) rovnopis a SIH dostane po uzatvorení dodatku jeden (1) rovnopis. 

(3) Tento dodatok predstavuje dohodu Strán týkajúcu sa ustanovení zmluvy v článku 1 tohto 

dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi 

zmluvnými stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení zmluvy. Ostatné ustanovenia 

zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté a platné a účinné v pôvodnom znení. 

(4) Tento dodatok sa stáva súčasťou zmluvy. Zmluva a tento dodatok budú odo dňa účinnosti 

tohto dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia zmluvy všeobecnej 

povahy (najmä, nie však výlučne, články 1, 10, 11 a 12 Zmluvy o financovaní) sa budú 

primerane vzťahovať aj na tento dodatok.  

(5) Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku (4) 

vyššie, ustanovenia článku 12 zmluvy (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, alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení) a akýchkoľvek 

sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z  tohto dodatku alebo 

súvisiacich s ním.  
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(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, 

že tento dodatok neuzatvorili v tiesni a za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho 

podpisujú.  

 

(7) 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.   

 

Za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 

 

V ..........................., dňa ........................               

 

 

.............................................    

JUDr. Robert Kaliňák, minister        

                                  

Za SZRB Asset Management, a.s.: 

 

V ..........................., dňa ........................ 

 

 

.............................................                                     ...............................................  

Ing. Peter Dittrich, PhD.     Mgr. Peter Janiga 

predseda predstavenstva        podpredseda predstavenstva  

 

 

Za Slovak Investment Holding, a.s.: 

 

V ..........................., dňa ........................ 

 

.............................................                                     ...............................................  

Ing. Peter Dittrich, PhD.    Mgr. Peter Janiga 

podpredseda predstavenstva       člen predstavenstva 

  

 


