Registračné číslo: 255/2016-2060-3400

DODATOK č. 3 KU KONTRAKTU
reg. č.: 255/2016-2060-3400
uzavretom medzi
Ministerstvom hospodárstva SR
a
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
na rok 2016

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

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Ing. Peter Žiga, PhD., minister hospodárstva SR
Štátna pokladnica
SK5281800000007000061569
00686832
a

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

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA
Štátna pokladnica
SK6581800000007000062596
00002801

MH SR a SIEA uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2016 uzatvorenom
dňa 12. 02. 2016 pod reg. číslom 10/2016-2050-4100 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 03. 2016, reg.
č. 100/2016-2050-4100 a Dodatku č. 2 zo dňa 27. 06. 2016, reg. č. 8/2016-2060-4100 (ďalej len
„Kontrakt“).

II.
Predmet Dodatku č. 3
Zmluvné strany sa v súlade s článkom VIII. odsek 1. dohodli na nasledovných zmenách a
doplnkoch Kontraktu:
1. V článku IV. Platobné podmienky sa dopĺňa nový odsek č. 4 v nasledovnom znení:
„4. Podľa schválenej úpravy ukazovateľov, oznámenej listom č. 13584/2016-2100-37613 zo dňa
14. 06. 2016, budú SIEA poskytnuté finančné prostriedky vo forme bežných výdavkov (04.8.4/641
001) v rámci prvku 07K 0E 03 Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu SR a to vo výške 50 500 €.“

2. Doterajšie odseky článku IV. Platobné podmienky sa v zmysle odseku č. 1 tohto dodatku
prečíslujú na 5, 6, 7, a 8.
3. V článku IV. Platobné podmienky sa za odsek 8. dopĺňa nový odsek 9., ktorý znie:
„9. Finančné prostriedky vo výške 50 500 €, vyplývajúce z interného rozpočtového opatrenia
MH SR, oznámeného listom č. 13584/2016-2100-37613 zo dňa 14. 06. 2016 sú účelovo určené
na financovanie bežných výdavkov v súvislosti s administráciou výzvy na predkladanie žiadostí
o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,
podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi Slovenskej republiky a štátu Izrael.
Výzva sa realizuje v zmysle „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci
v oblasti priemyselného výskumu a vývoja“, ktorej vykonávateľom na území Slovenskej
republiky je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Finančné prostriedky budú v súvislosti
s ich obsahovým zameraním uvoľnené jednorázovo.“
4. V článku V. Práva a povinnosti účastníkov kontraktu v odseku 4. SIEA je povinná v priebehu
rozpočtového roka 2016 zabezpečiť splnenie nasledujúcich úloh, sa v časti 1. Implementácia
štrukturálnych fondov EÚ, v bode 1.2. Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky dopĺňa úloha
v nasledujúcom znení:
„KaHR-22VS-1501 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Pre účely OP KaHR bude SIEA vykonávať
nasledovné činnosti:
· na požiadanie RO vykonávať administratívnu kontrolu ŽoP a kontrolu na mieste
projektov implementovaných v rámci výzvy KaHR-22VS-1501,
· poskytnúť RO spoluprácu a potrebnú súčinnosť pri výkone kontrol na mieste projektov
implementovaných v rámci výzvy KaHR-22VS-1501.“
5. V článku V. Práva a povinnosti účastníkov kontraktu v odseku 4. SIEA je povinná v priebehu
rozpočtového roka 2016 zabezpečiť splnenie nasledujúcich úloh, sa za úlohu č. 12 dopĺňa úloha
č. 13 v nasledujúcom znení:
· „Administrácia výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných
projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich
spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi Slovenskej republiky a štátu Izrael.“

III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Kontraktu, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 3, sa nemenia
a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú
súčasť Kontraktu.
2. Dodatok č. 3 ku Kontraktu je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH SR prevezme tri
rovnopisy a SIEA dva rovnopisy.
3. Dodatok č. 3 ku Kontraktu nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi Kontraktu
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.
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o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je tento Dodatok č. 3 povinne zverejňovanou zmluvou.
4. Účastníci Kontraktu vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 ku Kontraktu prečítali, porozumeli jeho
obsahu, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle a na znak súhlasu ho podpísali.

Bratislava dňa

Ing. Peter Žiga, PhD.
minister hospodárstva SR

Bratislava dňa

JUDr. Svetlana Gavorová
generálna riaditeľka SIEA

3

