
D O D A T O K č. 1  

číslo: SSMP-OMP1-2017/000513-003 

k zmluve o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu 

číslo: SSMP-OMP-409-3/2016 zo dňa 22. 08. 2016 

 

 

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

so sídlom:   Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

zastúpené: PhDr. Štefanom Dvorským 

riaditeľom odboru mzdovej politiky sekcie systemizácie a mzdovej politiky 

MV SR  na základe plnomocenstva  č. p.: KM-OPS4-2017/000889-003 

zo dňa 02. 01. 2017 

 

 
 

IČO: 00151866 

(ďalej len „organizácia“) 

 a 

Titul, meno a priezvisko: Igor Bumbera 

Rodné číslo:      Číslo obč. preukazu:   

Dátum narodenia:  Miesto narodenia:  

Adresa trvalého bydliska:  
 

(ďalej len „dlžník“) 
 

(ďalej len „zmluvné strany“) 
 

sa podľa čl. 13 ods. 2 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 136/2014 

o návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu v znení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 117/2016 a čl. 5 bodu 5.2. Zmluvy o poskytnutí návratnej 

sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu č. SSMP-OMP-409-3/2016 zo dňa 22. 08. 2016 

(ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku. 

 
 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

 

1.1. V čl. 2 zmluvy sa bod 2.3. nahrádza novým bodom 2.3. v nasledovnom znení.   

 

„2.3. Dlžník sa zaväzuje poskytnutú výpomoc splácať v pravidelných mesačných splátkach 

vo výške 170,- € (slovom jednostosedemdesiat eur) pričom zároveň súhlasí s tým, 

že jednotlivé splátky budú realizované zrážkami z platu vždy najneskôr 

do 20. kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, ak nebude možné 

vykonávať zrážky z platu z dôvodov na strane dlžníka podľa čl. 12 ods. 6 

nariadenia (napríklad jeho dlhodobá práceneschopnosť, dlhodobé čerpanie 

služobného/pracovného voľna, materská alebo rodičovská dovolenka), dlžník sa zaväzuje 

sám uhrádzať splátky podľa prvej vety tohto bodu v prospech účtu sociálneho fondu 

č. SK81 8180 0000 0070 0018 0066 rovnako vždy najneskôr do 20. kalendárneho dňa 

v každom mesiaci tak, aby týmto dňom bola suma splátky pripísaná na účet sociálneho 

fondu. 

 

 Prvá splátka výpomoci bude realizovaná zrážkou z platu za mesiac august 2017 splatným 

12. septembra 2017 vo výške 170,- €. Posledná splátka vo výške 22,- € bude realizovaná 

z platu za mesiac august 2040 splatným 12. septembra 2040.“. 



2 

 

 

1.2. V čl. 2 sa na konci dopĺňa bod 2.13. v nasledovnom znení. 

 

„2.13. Organizácia posúdi každých 5 rokov čistý mesačný plat dlžníka priznaný v čase jeho 

posudzovania a v prípade jeho zmeny rozhodne o zmene splátkového kalendára.“.     

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia  

 

2.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

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

vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Tento dodatok je povinne zverejňovaný dodatok 

podľa ustanovenia § 5a 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. 

2.2. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy   

nie sú týmto dodatkom dotknuté a ostávajú v platnosti.  

2.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má právne účinky 

originálu. Po podpísaní oboma účastníkmi (dlžník, organizácia) dostanú po jednom 

výtlačku dodatku 

a) dlžník,   

b) ekonomický odbor organizácie, 

c) útvar likvidácie platov organizácie,  

d) komisia. 

 

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa prejavená v tomto dodatku je slobodná, vážna, 

bez omylu v osobe alebo predmete dodatku a že tento dodatok neuzavreli v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok 

prečítali, porozumeli jeho obsahu, s ktorým súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

 

V ..............................  dňa ................ V ............................... dňa ............... 

 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Štefan Dvorský 

 

riaditeľ 

odboru mzdovej politiky 

SSMP MV SR 

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

 Igor Bumbera  
 

dlžník 

 


