
 
 

Dodatok 

k zmluve o výkone funkcie  riaditeľa štátneho podniku  

číslo: 125/2015-210/MPRV SR 

 

 V súlade s článkom IV. zmluvy o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku číslo 

308/2014-210/MPRV SR (ďalej len „zmluva“), uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 1, IČO: 00156621 

(ďalej len „ministerstvo“) 

zastúpené  

ministrom prof. Ing. Ľubomírom Jahnátkom, CSc. 

a  

Ing. Laura Nagyová, Kráľová nad Váhom, PSČ 92591 

riaditeľka štátneho podniku 

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava 

(ďalej len „riaditeľka“) 

 

sa zmluva mení takto:  

1. Článok III. odsek 1 písm. b) znie: 

„1. Za výkon funkcie podľa tejto zmluvy riaditeľke patrí 

b) časť platu viazaná v roku 2015 na splnenie úloh podľa prílohy k tomuto dodatku 

k zmluve vo výške 20 % sumy skutočne vyplatených mesačných platov riaditeľky 

podľa písmena a) za hodnotené obdobie. Polovica z tejto viazanej časti platu sa 

môže vyplatiť vo forme preddavku po zhodnotení výsledkov za ¾ roka pri 

predpokladanom celoročnom splnení úloh. Preddavok presahujúci výslednú sumu  

priznanej tejto časti platu je návratný“. 

2. Článok II. odsek 1 písm. i) znie: 

„1. Riaditeľka je na základe tejto zmluvy povinná 

i)  najmenej 3 dni vopred predložiť generálnemu riaditeľovi sekcie ministerstva, do    

ktorého riadiacej  pôsobnosti patrí štátny podnik podľa organizačného poriadku      

ministerstva, návrh na realizáciu zahraničnej pracovnej cesty na schválenie“. 

 

Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 

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

Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

V Bratislave dňa 16. marca 2015 

 

 

 minister pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky 

 

 riaditeľ štátneho podniku 

 

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA 

                              SLOVENSKEJ REPUBLIKY 



MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA 

                           SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 

 

Príloha k zmluve o výkone funkcie  

riaditeľky štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik na rok 2015 

 

 

Výplata viazanej časti platu riaditeľky štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny pod-

nik podľa článku III. ods. 1 písm. b) zmluvy o výkone funkcie č. 308/2014-210/MPRV SR 

v znení dodatku k zmluve č. 125/2015-210/MPRV SR je podmienená splnením týchto úloh: 

 

1. S cieľom realizácie „Koncepcie hydromelioračných sústav na Slovensku“ uzatvoriť    

dodatky k zmluvám na prenájom TPC HZZ (technicko-prevádzkové celky hlavných    

závlahových zariadení) s novými podmienkami určovania nájomného v súlade s koncep-

ciou nakladania s hydromelioračným majetkom štátu v správe Hydromeliorácie, š. p. tak, 

aby bolo zabezpečené  hospodárne a efektívne využitie tohto majetku.  

- váha kritéria: 20% 

 

2. Zabezpečiť odpredaj prebytočného a neupotrebiteľného majetku tak, aby bol naplnený 

plán celkových výnosov podniku na rok 2015 a bolo zabezpečené efektívne nakladanie 

s majetkom štátu.  

- váha kritéria: 30% 

 

3. Zabezpečiť kladný výsledok hospodárenia pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA). 

- váha kritéria: 50% 

 

 

 

 Po uplynutí hodnoteného obdobia podnik predloží vyhodnotenie plnenia týchto úloh 

spolu s kópiami súvahy a výsledovky za rok 2015 po overení účtovnej závierky audítorom 

a sumou skutočne vyplatených mesačných platov riaditeľky za hodnotené obdobie Minister-

stvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

 


