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Dodatok č. 2  

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 „MV SR“)  

  

a  

  

2. 

Názov: SZRB Asset Management, a.s.  

Sídlo:   Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  

IČO:   47759097 

Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., predseda predstavenstva 

   Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva 

(ďalej aj ako ,,SZRBAM“)  

 

a 

 

3.  

Názov: Slovak Investment Holding, a.s.  

Sídlo:   Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  

IČO:   47759224 

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

   Ing. Pavel Mockovčiak, člen predstavenstva 

(ďalej aj ako ,,SIH“)  

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

A) Dňa 14. marca 2016 MV SR, SZRBAM a SIH uzatvorili Zmluvu o financovaní v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 9. novembra 2016  (ďalej len „Zmluva“). 

B) V súlade s bodom (C) preambuly Zmluvy MV SR prehodnotilo výšku alokácie 

prostriedkov vyčlenených pre Projekt SIH z dôvodu zabezpečenia vyššej efektivity, 

vhodnosti a účelnosti využitia prostriedkov z operačného programu. SIH a SZRBAM v 

nadväznosti na novú výšku prostriedkov prehodnotilo Investičnú stratégiu a sú pripravení 

prijať novú výšku alokácie prostriedkov. Avšak vzhľadom na špecifické strategické ciele, 

čas nevyhnutný na implementáciu a absorpčný potenciál trhu konečných prijímateľov, na 

ktorých je založený Projekt SIH a OP ĽZ, SZRBAM a SIH nebudú zodpovedné za 

vyčerpanie na úrovni SIH týkajúce sa dodatočnej alokácie podľa tohto dodatku, ani za 

finančné výsledky žiadnej z Operácií na úrovni finančných sprostredkovateľov a Operácií 

na úrovni konečných prijímateľov. SZRBAM a SIH sa uvedeným ustanovením nezbavuje 

svojej zodpovednosti zabezpečiť svoje povinnosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy o 

financovaní. 

C) V súlade s článkom 6 bod 6.6. písm. b) Zmluvy schválila Dozorná rada dňa 10. novembra 

2017 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.  

D) Zmluvné strany sa preto dohodli v súlade s ustanovením článku 12 bod 12.2 Zmluvy na 

uzatvorení tohto dodatku v nasledovnom znení: 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

(1) Strany sa dohodli na zmene nasledovných bodov Zmluvy takto: 

a. Príloha č. 1 Zmluvy „Investičná stratégia a podnikateľský plán“ sa nahrádza novým 

znením, ktoré tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku. 

b. Článok 2 bod 2.2 Zmluvy 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 prioritnej osi 6 v sume 

vo výške maximálne 51 218 253,82 EUR (slovom: „päťdesiatjeden miliónov 

dvestoosemnásťtisíc dvestopäťdesiattri eur a osemdesiatdva centov“), z toho 

43 535 515,75 EUR (slovom: „štyridsaťtri miliónov päťstotridsaťpäťtisíc 

päťstopätnásť eur a sedemdesiatpäť centov“) z EFRR, čo celkovo predstavuje viac 

ako 3% z alokácie EFRR v prioritnej osi 6 OP ĽZ, vrátane výkonnostnej rezervy 

a 7 682 738,07 EUR (slovom: „sedem miliónov šesťstoosemdesiatdvatisíc 

sedemstotridsaťosem eur a sedem centov“) zo štátneho rozpočtu na účet SZRBAM 

(ako správcu SIH), ktorý SZRBAM oznámi Ministerstvu písomne postupom podľa 

článku 11 tejto Zmluvy.“. 

c. Článok 2 ods. 3.1 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením: 

„Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Zmluvy, vo vzájomnej 

súčinnosti zabezpečia z časti Prostriedkov zvýšenie základného imania SIH o sumu 

12 804 562,00 EUR (slovom: „dvanásť miliónov osemstoštyritisíc 

päťstošesťdesiatdva eur“), z toho 10 883 877,70 EUR z  EFRR („desať miliónov 
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osemstoosemdesiattritisíc osemstosedemdesiatsedem eur a sedemdesiat centov“)  

a 1 920 684,30 EUR („jeden milión deväťstodvadsaťtisíc šesťstoosemdesiatštyri eur 

a tridsať centov“)  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.“. 

d. V odseku 4 Prílohy č. 3 Monitorovanie a Podávanie správ v časti Podávanie správ  

sa text „do 20. februára každého kalendárneho roka“ vypúšťa a nahrádza sa textom 

„do 31. marca každého kalendárneho roka“. 

e. V poslednej vete odseku 10 Prílohy č. 3 Monitorovanie a Podávanie správ v časti 

Podávanie správ sa text „do 30 kalendárnych dní“ vypúšťa a nahrádza sa textom „do 

60 kalendárnych dní“. 

f. V poslednej vete odseku 11 Prílohy č. 3 Monitorovanie a Podávanie správ v časti 

Podávanie správ sa text „do 30 kalendárnych dní“ vypúšťa a nahrádza sa textom „do 

60 kalendárnych dní“. 

(2) Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že na základe tohto dodatku sa 

zvýši základné imanie SIH oproti pôvodnej sume uvedenej v Zmluve o sumu 9 411 764,- 

EUR (slovom: „deväť miliónov štyristojedenásťtisíc sedemstošesťdesiatštyri eur“), z 

toho 7 999 999,40 EUR (slovom: sedem miliónov deväťstodeväťdesiatdeväťtisíc 

deväťstodeväťdesiatdeväť eur a štyridsať centov“) z EFRR a 1 411 764,60 EUR (slovom: 

„jeden milión štyristojedenásťtisíc sedemstošesťdesiatštyri eur a šesťdesiat centov“) zo 

štátneho rozpočtu. 

(3) Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že SZRBAM patrí 

z navýšenej alokácie prostriedkov na základe tohto dodatku, t.j. zo sumy 37 647 058,82 

EUR, odmena podľa Článku 9 ods. 9.2 Zmluvy. Pričom pre účely výpočtu odmeny podľa 

Článku 9 ods. 9.2 písm. (a) Zmluvy sa bude dátum účinnosti tohto dodatku považovať za 

dátum podpisu Zmluvy o financovaní. 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

(1) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve, majú v tomto 

dodatku rovnaký význam ako v Zmluve, pokiaľ nie je v tomto dodatku ustanovené inak. 

(2) Výkladové pravidlá uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy sa vzťahujú na tento dodatok 

tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto dodatku s výnimkou, že odkazy na 

Zmluvu uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 zmluvy sa budú považovať za odkazy na tento 

dodatok. 

(3) 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 v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

zo strany MV SR v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že zverejnenie dodatku zabezpečí MV SR a o dátume 
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zverejnenia informuje ostatné zmluvné strany elektronicky a zároveň MV SR zašle 

elektronický odkaz na zverejnený dodatok. 

(4) Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, MV SR dostane 

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

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

(5) Tento dodatok predstavuje dohodu zmluvných strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy 

citovaných 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. 

(6) 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) sa budú primerane 

vzťahovať aj na tento dodatok.  

(7) Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku (6) 

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.  

(8) 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.  

(9) Zmluvné 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        
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Za SZRB Asset Management, a.s.: 

 

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

 

 

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

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.     Ing. Peter Dittrich , PhD. 

predseda predstavenstva        podpredseda predstavenstva  

 

 

Za Slovak Investment Holding, a.s.: 

 

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

 

 

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

Ing. Peter Dittrich, PhD.    Ing. Pavel Mockovčiak 

podpredseda predstavenstva       člen predstavenstva 

  

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Lesay&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Dittrich&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mockovčiak&MENO=Pavel&SID=0&T=f0&R=0

