
D o d a t o k č. 1 

k Zmluve o poskytnutí dotácie na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme 

mzdových dotácií č. 83791/2020/710 zo dňa 26.10.2020 

uzatvorený v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní dotácií  

v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon č. 513/1991 Z. z.") v spojení so zákonom č. 358/2015 Z. z.  

o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 358/2015 

Z. z."), zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "zákon č. 357/2015 Z. z.") a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov(ďalej len "zákon č. 523/2004 Z. z."), v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 

č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné  

s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej 

len "nariadenie Komisie"), v zmysle Schémy štátnej pomoci na prijímanie 

znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 2 - číslo 

schémy SA.57096(2020/XA) (ďalej len "schéma") 

 

    (ďalej len "dodatok č. 1") 

 

                                      Sídlo:                      Hraničná 12, 815 26 Bratislava  

                                      IČO:                      30 794 323 

                                      Štatutárny orgán:                Ing. Jaroslav Jánoš, generálny riaditeľ 

Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. 

o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania 

v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 473/2003 Z. z.") s pôsobnosťou podľa 

zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní 

podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,zákon č. 543/2007 Z. z."), s pôsobnosťou podľa zákona č. 280/2017 

Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka  

a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 280/2017 Z. z.").  

Vykonávateľ Schémy štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených 

pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 2 - číslo schémy 

SA.57096 (2020/X) (ďalej len "schéma") 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 



Štátna pokladnica Bratislava 

SK86 8180 0000 0070 0007 1142 

SK50 8180 0000 0070 0015 6568 

SK41 8180 0000 0070 0046 9943 

 

 (ďalej len "PPA") 

 

Príjemca dotácie:  Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 

Sídlo: Ihľany 211, 05994 Ihľany 

IČO: 42344280 

IČ DPH:  

Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Čopjak, Konateľ 

Ing. Pavol Šatala, Konateľ 

Kontaktné údaje:   

Registrácia: OÚ Kežmarok, Odbor pozemkový a lesný, 

oddiel, vložka č.: L/2013/0048/+2-Ku 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Evidenčné číslo žiadosti: 34866/2021/710  

 

 

 (ďalej len "príjemca") 

 

 

Článok I. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene: 

Článok II. Termín plnenia, bod 1 sa z pôvodného znenia, cit.: 

1. "1. PPA sa zaväzuje vyplatiť príjemcovi dotáciu v termíne do 31. 12. 2020." 

Článok III. Výška podpory, bod 1, bod 2, bod 3 a bod 4 sa z pôvodného znenia, cit.: 

1. "1. PPA sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume: 1 757,58 EUR (slovom: 

jedentisícsedemstopäťdesiatsedem EUR a päťdesiatosem eurocentov), a to na príjemcov účet 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy." 

2. "2. Dotácia je zložená z časti dotácie poskytnutej pre rok 2020 na zamestnávanie 

znevýhodneného/znevýhodnených zamestnanca/zamestnancov, ktorý/ktorí: 

a) Počas predchádzajúcich 6 mesiacov nemal/nemali pravidelné platené 

zamestnanie. Celkový počet zamestnancov: 0 

b) Je/Sú vo veku 15 až 24 rokov v deň nástupu do zamestnania. Celkový počet 

zamestnancov: 0 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

výdavkový: 

príjmový: bežný: 



c) Nedosiahol/nedosiahli vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie. Celkový 

počet zamestnancov: 0 

d) V deň nástupu do zamestnania je/sú starší ako 50 rokov, ale nie je/nie  

sú poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Celkový 

počet zamestnancov: 2 

e) Žije/Žijú ako osamelá/osamelé dospelá/dospelé osoba/osoby s jednou 

odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami. Celkový počet 

zamestnancov: 0 

a značne znevýhodneného/značne znevýhodnených zamestnanca/zamestnancov, 

ktorý/ktorí: 

f) Počas predchádzajúcich 24 mesiacov nemal/nemali pravidelne platené 

zamestnanie. Celkový počet zamestnancov: 0 

g) Počas najmenej 12 mesiacov nemal/nemali pravidelne platené zamestnanie 

a patrí/patria do jednej z kategórií b) až e) uvedených v bode L.4. schémy. 

Celkový počet zamestnancov: 0 

 

3. "3. V súlade s článkom 32 nariadenia Komisie a v zmysle výnosu a schémy, vstupné hodnoty 

pre výpočet a priznanie sú: 

a) Znevýhodnení zamestnanci 

Mzdové náklady po dobu 4 mesiacov po prijatí do zamestnania 3 515,16 EUR. 

Požiadavka o dotáciu pre znevýhodnených zamestnancov (50 % mzdových 

nákladov) 1 757,58 EUR 

b) Značne znevýhodnení zamestnanci 

Mzdové náklady po dobu 0 mesiacov po prijatí do zamestnania 0,00 EUR 

Požiadavka o dotáciu pre značne znevýhodnených zamestnancov (50 % 

mzdových nákladov) 0,00 EUR 

- výška požadovanej dotácie celkom: 1 757,58 EUR 

- koeficient prepočtu: 1  

- výška priznanej dotácie celkom: 1 757,58 EUR (ďalej len "dotácia") 

 

 

Článok IV. Povinnosti príjemcu, bod 8 a bod 10 sa z pôvodného znenia, cit.: 

1. "8. Časť nepoužitých prostriedkov od nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti zmluvy 

do konca roka 2020 príjemca odvedie bezodkladne, najneskôr v termíne do 31. 12. 2020 na účet 

č. SK86 8180 0000 0070 0007 1142 (výdavkový účet). Príjemca zároveň písomne oznámi PPA 

dôvod a výšku vrátenej sumy z poskytnutých finančných prostriedkov (avízom o platbe)." 

2. "10. PPA poskytne príjemcovi dotáciu definovanú v čl. III ods. 2 tejto zmluvy na pracovné 

miesta, ktoré vznikli od 01. 01.2020 do 30. 11. 2020." 

 

 



Článok VII. Ukončenie zmluvy, bod 1 sa z pôvodného znenia, cit.: 

1. "1. Záväzky zo zmluvy zanikajú splnením povinností príjemcu uvedených v tejto zmluve, 

najneskôr však 31. 03. 2021, s výnimkou ustanovenia čl. IV. ods. 20 tejto zmluvy, kde záväzky 

zo zmluvy zanikajú až po uplynutí 10 rokov od poskytnutia platby." 

mení nasledovne: 

 

Článok II. Termín plnenia, bod 1: 

1. "1. PPA sa zaväzuje vyplatiť príjemcovi dotáciu v termíne do 31. 12. 2021." 

Článok III. Výška podpory, bod 1, bod 2, bod 3 a bod 4: 

1. "1. PPA sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume: 8 733,15 EUR (slovom: 

osemtisícsedemstotridsaťtri EUR a pätnásť eurocentov EUR, a to na príjemcov účet uvedený v 

záhlaví tejto zmluvy." 

2. "2. Dotácia je zložená z časti dotácie poskytnutej pre rok 2021 na zamestnávanie 

znevýhodneného/znevýhodnených zamestnanca/zamestnancov, ktorý/ktorí: 

a) Počas predchádzajúcich 6 mesiacov nemal/nemali pravidelné platené 

zamestnanie. Celkový počet zamestnancov: 0 

b) Je/Sú vo veku 15 až 24 rokov v deň nástupu do zamestnania. Celkový počet 

zamestnancov: 0 

c) Nedosiahol/nedosiahli vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie. Celkový 

počet zamestnancov: 0 

d) V deň nástupu do zamestnania je/sú starší ako 50 rokov, ale nie je/nie  

sú poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Celkový 

počet zamestnancov: 2 

e) Žije/Žijú ako osamelá/osamelé dospelá/dospelé osoba/osoby s jednou 

odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami. Celkový počet 

zamestnancov: 0 

a značne znevýhodneného/značne znevýhodnených zamestnanca/zamestnancov, 

ktorý/ktorí: 

f) Počas predchádzajúcich 24 mesiacov nemal/nemali pravidelne platené 

zamestnanie. Celkový počet zamestnancov: 0 

g) Počas najmenej 12 mesiacov nemal/nemali pravidelne platené zamestnanie 

a patrí/patria do jednej z kategórií b) až e) uvedených v bode L.4. schémy. 

Celkový počet zamestnancov: 0 

 

3. "3 V súlade s článkom 32 nariadenia Komisie a v zmysle výnosu a schémy, vstupné hodnoty 

pre výpočet a priznanie sú: 

a) Znevýhodnení zamestnanci 

Mzdové náklady po dobu 20 mesiacov po prijatí do zamestnania 17 466,30 

EUR. Požiadavka o dotáciu pre znevýhodnených zamestnancov (50 % 



mzdových nákladov) 8 733,15 EUR 

b) Značne znevýhodnení zamestnanci 

Mzdové náklady po dobu 0 mesiacov po prijatí do zamestnania 0,00 EUR 

Požiadavka o dotáciu pre značne znevýhodnených zamestnancov (50 % 

mzdových nákladov) 0,00 EUR 

- výška požadovanej dotácie celkom: 8 733,15 EUR 

- koeficient prepočtu: 1  

- výška priznanej dotácie celkom: 8 733,15 EUR (ďalej len "dotácia") 

 

 

Článok IV. Povinnosti príjemcu, bod 8 a bod 10: 

1. "8. Časť nepoužitých prostriedkov od nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti zmluvy 

do konca roka 2021 príjemca odvedie bezodkladne, najneskôr v termíne do 31. 12. 2021 na účet 

č. SK86 8180 0000 0070 0007 1142 (výdavkový účet). Príjemca zároveň písomne oznámi PPA 

dôvod a výšku vrátenej sumy z poskytnutých finančných prostriedkov (avízom o platbe)." 

2. "10. PPA poskytne príjemcovi dotáciu definovanú v čl. III ods. 2 zmluvy v rámci 

pokračovania financovania z roku 2020, na pracovné miesta podporované v období  

od 01.01.2020 do 30.11.2021. 

Článok VII. Ukončenie zmluvy, bod 1: 

1. "1. Záväzky zo zmluvy zanikajú splnením povinností príjemcu uvedených v tejto zmluve, 

najneskôr však 31. 03. 2022, s výnimkou ustanovenia čl. IV. ods. 20 tejto zmluvy, kde záväzky 

zo zmluvy zanikajú až po uplynutí 10 rokov od poskytnutia platby." 

 

Článok II. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zmluvných strán podľa tohto dodatku č. 1 nahradzuje 

doterajší záväzkový vzťah podľa zmluvy iba v rozsahu vymedzenom v tomto dodatku č. 1,  

a uzatvorením tohto dodatku č. 1 zaniká pôvodný záväzok a vzniká nový záväzok zmluvných 

strán iba v rozsahu vymedzenom v článku II. dodatku č. 1, pričom ostatné práva a povinnosti 

vyplývajúce a/alebo vzniknuté na základe zmluvy, výslovne neupravené v tomto dodatku č. 1, 

ostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých jeden je určený pre zmluvnú 

stranu. 

3. Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

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

4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka tento dodatok je účinný 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 



5. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho 

potvrdzujú vlastnoručnými podpismi a pečiatkami. 

 

 

Za poskytovateľa dňa: 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ing. Jaroslav Jánoš 

generálny riaditeľ 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

 

Za príjemcu dňa: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


