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Zmluva 

o úprave vzťahov v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív 

 

 

uzatvorená podľa § 12a 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 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej len ,,zmluva“) 

 

 

Číslo zmluvy MF SR: 2022/222   

Číslo zmluvy MPRV SR: 874/2022/MPRVSR-350 

 

 

Ministerstvo financií SR 

sídlo: Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava 

IČO: 00151742 

zastúpené: Mgr. Igor Matovič, podpredseda vlády a minister financií SR 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK26 8180 0000 0070 0000 2382 

(ďalej len „MF SR") 

 

a 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 

IČO: 00 156 621 

zastúpené: JUDr. Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK63 8180 0000 0070 0020 3088 

(ďalej len „MPRV SR") 

 

(MF SR a MPRV SR každé samostatne aj ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné 

strany“) 

 

Preambula 

 

MPRV SR v zmysle § 5 ods. 2 písm. k) zákona č. 280/2017 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 o poskytovaní podpory“) 

je poskytovateľom finančnej pomoci podľa § 12a zákona o poskytovaní podpory a podľa § 26 

ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže vstupovať do úverových a pôžičkových 

vzťahov, ak koná podľa zákona o poskytovaní podpory.  

Vláda SR svojím uznesením č. 649 z 10. novembra 2021 k Podporným opatreniam na 

spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby (ďalej len „uznesenie vlády SR“), ktoré 

tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, súhlasí s poskytnutím záruky na krytie investičných úverov 

poskytovaných MPRV SR a s použitím štátnych finančných aktív (ďalej len „ŠFA“) do sumy 
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250 000 000,00 eur (slovom dvestopäťdesiat miliónov eur) na uhradenie záruk v prípade 

zlyhania splácania poskytnutých investičných  úverov. 

Právne vzťahy medzi MF SR a MPRV SR v súvislosti s použitím ŠFA v zmysle § 12a ods. 12 

zákona o poskytovaní podpory má upraviť písomná zmluva medzi zmluvnými stranami, a preto 

zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu: 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami  v 

súvislosti s  použitím ŠFA do sumy 250 000 000,00 eur (slovom dvestopäťdesiat miliónov eur) 

na financovanie záväzkov MPRV SR vzniknutých z poskytovania záruk za poskytnuté 

investičné úvery pre podniky na podporu spracovania produktov poľnohospodárskej 

prvovýroby. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť predmet zmluvy uvedený v bode 1 tohto článku  a v súlade 

s touto zmluvou. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. MF SR sa zaväzuje  zrealizovať  pre MPRV SR  prevod finančných prostriedkov zo ŠFA do 

sumy 250 000 000,00 eur (slovom dvestopäťdesiat miliónov eur) v zmysle uznesenia vlády SR. 

 

2. MF SR poukáže najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia Žiadosti MPRV SR o 

poukázanie finančných prostriedkov (ďalej len „Žiadosť“) finančné prostriedky podľa bodu 1 

tohto článku na účet MPRV SR uvedený v záhlaví tejto zmluvy,  variabilný symbol: 8742022, 

špecifický symbol: (poradové číslo žiadosti a rok), a to v požadovaných sumách  v súlade s 

príslušnou  Žiadosťou, ktorej vzor tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Súčasťou Žiadosti je aj 

Rozpis žiadosti o poukázanie  finančných prostriedkov, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 3 tejto 

zmluvy.  

 

3. MPRV SR sa zaväzuje poslať MF SR najneskôr do 90 kalendárnych dní od skončenia 

príslušného kalendárneho štvrťroka a najneskôr do 60 kalendárnych dní od skončenia 

rozpočtového roka správu o poskytnutých zárukách za úvery a o vymožených pohľadávkach z 

realizovaných záruk. MPRV SR sa zaväzuje poskytovať MF SR podklady za účelom 

zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy SR na príslušné rozpočtové obdobie a za účelom 

výkazníctva štátu v štruktúre a spôsobe určenom MF SR a v termínoch uvedených v tomto 

bode, resp. podľa vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami.  

 

4. MPRV SR je povinné zabezpečiť vymáhanie pohľadávok v zmysle § 12a zákona o 

poskytovaní podpory a zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. MPRV SR je povinné prijaté vymožené finančné čiastky poukázať do 30 kalendárnych dní 

od predloženia správy v zmysle bodu 3 tohto článku,  a to na účet MF SR uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy. 

 

6. MPRV SR sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť len v súlade s uznesením 
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vlády SR, so zákonom o poskytovaní podpory, s touto zmluvou a so súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR. 

 

7. Zmluvné strany sú povinné spolupracovať a poskytovať si navzájom všetku podporu 

a súčinnosť v dobrej viere za účelom úspešnej realizácie predmetu zmluvy. 

 

 

Čl. III 

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje 

 

Akákoľvek komunikácia vykonaná na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou bude 

vykonaná    písomne.    Písomná  forma  je  dodržaná,  ak  je  uskutočnená  formou  listu alebo 

e-mailom, a to na nasledovné adresy a kontaktné údaje: 

 

pokiaľ ide o MF SR: 

Adresa:  sekcia štátneho výkazníctva, Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava 

Telefón:  +421 2 5958 3239 

E-mail:  podatelna@mfsr.sk, pavol.skapik@mfsr.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Škápik, generálny riaditeľ sekcie štátneho výkazníctva 

 

pokiaľ ide o MPRV SR: 

Adresa:  sekcia rozpočtu a financovania, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 

Telefón:  +421 2 5737254 

E-mail:  podatelna@land.gov.sk, sekretariat300@land.gov.sk,    

   lillian.sanerova@land.gov.sk 

Kontaktná osoba:  Ing. Lillian Šánerová, poverená vykonávaním funkcie generálnej 

riaditeľky sekcie rozpočtu a financovania 

 

alebo na adresy a kontaktné údaje, ktoré jedna zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej 

strane. 

 

Čl. IV 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa v zmysle uznesenia vlády SR uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia 

jej účinnosti do 31. 12. 2039, resp. do vyrovnania všetkých záväzkov MPRV SR vyplývajúcich 

z bodu 1, článku I tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ak dôjde k zmene legislatívy, 

ktorá by mohla mať za následok zmenu podmienok poskytovania financovania záväzkov 

MPRV SR. 

 

3. V prípade predčasného ukončenia zmluvy ostávajú v platnosti záväzky MPRV SR z ručenia, 

ktoré vznikli pred skončením tejto zmluvy. 

 

4. Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť písomnou dohodou, pričom zmluva bude 

ukončená ku koncu kalendárneho roka, v ktorom bola podpísaná dohoda zmluvných strán, 

pokiaľ v písomnej dohode zmluvné strany nedohodli inak. 

 

5. Po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy v zmysle bodu 4 tohto článku sa zmluvné  
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strany zaväzujú vysporiadať všetky záväzky z nej vyplývajúce. Pre tento účel si zmluvné strany 

vzájomne umožnia vykonať všetky úkony smerujúce k tomuto vysporiadaniu. 

 

 

Čl. V 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou, 

a to očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

Príloha č. 1 - Uznesenie vlády SR č. 649 z 10. novembra 2021, 

Príloha č. 2 - vzor Žiadosť MPRV SR o poukázanie finančných prostriedkov, 

Príloha č. 3 - vzor Rozpis žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho tri rovnopisy pre    

MPRV SR a dva rovnopisy pre MF SR. 

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o poskytovaní podpory, zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR. 

 

5. Prípadné spory sa budú riešiť prednostne rokovaním zmluvných strán. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. 

 

7. Zmluva sa zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 

o slobode informácií).  

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, text zmluvy je pre nich dostatočne 

určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných 

podmienok  a bez nátlaku  a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave dňa ........................... V Bratislave dňa ............................ 

 

 

Za MF SR: Za MPRV SR:  

 

 

––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––        

Mgr. Igor Matovič                                                 JUDr. Samuel Vlčan 

podpredseda vlády a                                                        minister pôdohospodárstva a 

minister financií SR                                                                  rozvoja vidieka SR 
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Príloha č. 1 

 

 

Uznesenie vlády SR č. 649 z 10. novembra 2021 
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Príloha č. 2 

 

V Z O R 

          

 

     

 Ministerstvo financií SR 

 sekcia štátneho výkazníctva 

 Štefanovičova 5 

 817 82  Bratislava 

 

 

 

          

         

Naša značka          Vybavuje/t. č.   Miesto/dátum 

 

Vec:  Žiadosť o poukázanie finančných prostriedkov  

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe  Zmluvy o úprave 

vzťahov v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív zo dňa DD.MM.RRRR  týmto žiada 

Ministerstvo financií SR o poukázanie finančných prostriedkov v sume ...................... EUR na 

účet MPRV SR, vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: .............................................,  variabilný 

symbol: ............, špecifický symbol: ............  Finančné prostriedky budú použité na úhradu istín 

zlyhaných úverov, na ktoré MPRV SR poskytlo záruku. 

 

S pozdravom 

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

 

 

Príloha  

Rozpis žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov 
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Príloha č. 3 

V Z O R 

 

Rozpis žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov 

 

 

Obdobie:  DD.MM.RRRR – DD.MM.RRRR 

 

 

 

v eur

názov banky
žiadosť banky o 

plnenie záruky

dlžná istina v 

rámci záruky

prislúchajúca 

záruka

povinné
povinné 

(DD.MM.RRRR)
povinné

povinné (dlžná 

istina*výška 

krytia)

spolu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


