
 

 Registračné číslo: 48/2020-2060-2100 

 

 
DODATOK č. 1 KU KONTRAKTU 

reg. č.: 313/2019-2060-2100 

uzavretému medzi  

 

Ministerstvom hospodárstva SR 

a 

Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou 

na rok 2019 (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

 

Článok I. 

Účastníci kontraktu 

 

Zadávateľ:   Ministerstvo hospodárstva SR 

Sídlo:    Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212,  

Štatutárny orgán : Ing. Peter Žiga, PhD., minister 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN):  SK52 8180 0000 0070 0006 1569  

IČO:    00686832 

(ďalej len „MH SR“) 

a 

 

Riešiteľ:   Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Sídlo:    Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27 

Štatutárny orgán : Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN):  SK65 8180 0000 0070 0006 2596 

IČO:    00002801  

(ďalej len „SIEA“) 

 

(MH SR a SIEA ďalej aj „účastníci kontraktu“) 

 

MH SR a SIEA uzatvárajú medzi sebou v súlade s odsekom č. 1. Článku VI. Kontraktu na rok 

2020  pod reg. číslom 313/2020-2060-2100 uzatvorenom dňa  4. februára 2020  (ďalej len 

„Kontrakt“) Dodatok č. 1 v nasledovnom znení:  

 
Článok II. 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Článok   III.   Kontraktu   „Výška   rozpočtových    prostriedkov  a  platobné podmienky“ 

sa dopĺňa o nový odsek č. 2. v nasledovnom znení: 

 

„ 2. Na základe žiadosti sekcie energetiky  a následného interného rozpočtového opatrenia 

MH SR č. 22/2020 z 20. 2. 2020,  budú SIEA v rámci prvku 07L 04 Podpora programov 

rezortu MH SR – Administrácia SIEA poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30 000 eur 

vo forme bežného transferu (FK 0435, EK 641 001).“ 
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Rozpočtové prostriedky sú účelovo určené na financovanie výdavkov súvisiacich 

s technicko-organizačným zabezpečením 15. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (viď 

Príloha č. 1) a budú v súvislosti s ich obsahovým zameraním uvoľnené jednorázovo.  

   
2. Doterajšie  odseky   č.   2.,  č.  3.  a   č. 4.   Článku   III.   Kontraktu  „Výška   rozpočtových 

prostriedkov a platobné podmienky“ sa po doplnení nového odseku č. 2. prečíslujú 

na odseky  č. 3.,  č. 4. a č. 5.  

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Kontraktu, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, sa nemenia 

a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. Dodatok č. 1 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť Kontraktu. 

 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich  rovnopisoch, z ktorých MH SR obdrží päť 

rovnopisov a SIEA dva rovnopisy. 

 

3. Dodatok č. 1 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. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Príloha č. 1. 

 

5. Účastníci Kontraktu vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej 

a určitej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Bratislave dňa       V Bratislave dňa  

 

 

 

 

Za MH SR:      Za SIEA: 

 

 

 

   

Ing. Peter Žiga, PhD. 

minister 

 
Ing. Alexandra Velická, PhD. 

generálna riaditeľka 

 

 

 

 

 

 


