Registračné číslo: 445/2013-3020-4100

DODATOK č. 2 KU KONTRAKTU č. 2/2013
reg. č.: 46/2013-3020-4100
uzavretom medzi
Ministerstvom hospodárstva SR
a
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
na rok 2013

Preambula
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 v znení uznesenia vlády SR č. 328/2012
zo 6. júla 2012 bol dňa 26. 02. 2013 uzavretý Kontrakt č. 2/2013 medzi ústredným orgánom štátnej
správy – Ministerstvom hospodárstva SR a jeho priamo riadenou príspevkovou organizáciou –
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Predmetný kontrakt nie je zmluvou v zmysle
právneho úkonu, ale plánovacím aktom, vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi
Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Slovenská
inovačná a energetická agentúra môže pre Ministerstvo hospodárstva SR vykonávať niektoré
činnosti podľa štatútu na základe zmlúv.

I.
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „MH SR“)

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister hospodárstva SR
Štátna pokladnica
7000061569/8180
00686832
a

Riešiteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „SIEA“)

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA
Štátna pokladnica
7000062596/8180
00002801

MH SR a SIEA uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 2/2013 uzavretému dňa
26.02.2013 pod reg. číslom 46/2013-3020-4100 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.03.2013, reg.
č. 81/2013-3020-4100 (ďalej len „Zmluva“).

II.
Predmet Dodatku č. 2
Zmluvné strany sa v súlade s článkom VIII. ods. 1 Zmluvy dohodli na prijatí nasledovných
zmien a doplnení Zmluvy:
1. V článku IV. Platobné podmienky sa znenie odsekov 1 a 2 mení v nasledovnom znení :
„1. Objem finančných prostriedkov, ktorý bol určený listom MH SR č. 123/2013-2100 zo dňa
31.01.2013 vo výške 116 000 €, bol na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR
č. 4/2013 oznámeného listom č. MF/009167/2013-441 zo dňa 07.02.2013 v zmysle § 17 a § 18
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne listom MH SR č. 256/2013-2100
zo dňa 20.02.2013 bol zvýšený o 342 759 €. Interným rozpočtovým opatrením MH SR,
oznámeným listom č. 2186/2013-2100 zo dňa 12.12.2013, sa objem finančných prostriedkov
znižuje o sumu 103 106, 32 € a je určený v celkovej výške 355 652,68 €.“
„2. Bežné výdavky (04.3.5./641 001) na rok 2013 pre SIEA sú schválené v celkovej výške
2 211 455 €. Finančné prostriedky vo výške 355 652,68 € (z celkovej výšky 2 211 455 €. €) sú
určené na financovanie predmetu tohto kontraktu, ktorý je uvedený v čl. II.“
2. V článku IV. Platobné podmienky sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5 v nasledovnom znení:
„5. Uvoľňovanie finančných prostriedkov, ktoré sú určené na financovanie predmetu tohto
kontraktu uvedeného v čl. II. a sú plánované na úhradu prác realizovaných v roku 2014, je
možné vykonať na základe písomnej žiadosti SIEA spolu s vyhlásením, v ktorom sa uvedie, že
uvoľnené finančné prostriedky budú zaplatené až po predložení faktúry zhotoviteľa, resp.
konzultanta (originál/kópia opatrená pečiatkou „kópia súhlasí s originálom“), ktoré SIEA zašle
spolu s písomným oznámením sekcii energetiky – Informácia o zaplatení prostriedkov a po jeho
schválení príslušným riadiacim zamestnancom. Zvyšné finančné prostriedky budú vrátené účet
MH SR.“

III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, sa nemenia
a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Kontraktu
č. 2/2013.
2. Tento Dodatok č. 2 ku Kontraktu č.2/2013 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH
SR prevezme tri rovnopisy a SIEA dva rovnopisy.
3. Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 2/2013 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi
Kontraktu č. 2/2013 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. V zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je tento Dodatok č. 2 povinne zverejňovanou zmluvou.
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 2/2013 prečítali, porozumeli jeho
obsahu, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle a na znak súhlasu ho podpísali.

Bratislava dňa

Ing. Tomáš Malatinský, MBA
minister hospodárstva SR

Bratislava dňa

JUDr. Svetlana Gavorová
generálna riaditeľka SIEA
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