Dodatok č. 1
k Štatútu fondu vzájomnej pomoci zo dňa 08. marca 2022
(ďalej len „dodatok“)
Čl. I
Štatút fondu vzájomnej pomoci zo dňa 08. marca 2022 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 3 ods. 2 sa za slovom „poskytuje“ dopĺňajú slová „subjektom podľa odseku 3
tohto článku“.
2. V čl. 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Finančná pomoc sa poskytuje aj ministerstvám na základe písomnej žiadosti
adresovanej úradu vlády.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V čl.3 ods. 6 sa za slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 4“.
4. V čl. 4 ods. 1 sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „uvedený v čl. 3 ods. 3“.
5. Článok 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Na žiadosti podané ministerstvami sa odseky 1, 2 a 4 tohto článku použijú
primerane.“.
6. V čl. 6 odsek 1 znie:
„(1) Finančná pomoc podľa tejto hlavy sa poskytne žiadateľovi na základe Zmluvy o
poskytnutí finančnej pomoci (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi úradom vlády ako
poskytovateľom a žiadateľom ako prijímateľom, ktorej vzor je prílohou č. 1 štatútu;
pre žiadateľov podľa čl. 3 ods. 4 sa finančná pomoc poskytne na základe osobitnej
zmluvy úrad vlády poskytne finančnú pomoc prijímateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa účinnosti zmluvy, alebo osobitnej zmluvy a to na účet prijímateľa uvedený v
zmluve, alebo osobitnej zmluve.“.
7. V čl. 8 ods. 1 písm. f) sa na konci dopĺňa bodkočiarka a slová „nevzťahuje sa na
prijímateľa podľa čl. 3 ods. 4,“.
8. V celom texte štatútu sa za slovom „zmluva“ vo všetkých tvaroch dopĺňa čiarka a slová
„alebo osobitná zmluva“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Účinnosť
Tento dodatok nadobúda účinnosť 18. mája 2022.
V Bratislave, dňa 17. mája 2022
Číslo: 5941/19857/2022/LPO
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