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DODATOK č. 1 ku KONTRAKTU č. 2/2012 

 
 uzatvorený medzi  

Ministerstvom hospodárstva SR 
a 

 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou  
na rok 2012 

 
Preambula 

 
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt medzi 
ústredným orgánom štátnej správy – MH SR a jeho priamo riadenou príspevkovou  
organizáciou – SIEA. Predmetný kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale 
plánovacím aktom, vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi MH SR a SIEA. 
SIEA môže pre MH SR vykonávať niektoré činnosti podľa štatútu na základe zmlúv. 
 

I. 
Účastníci kontraktu 

 
Zadávateľ:                            Ministerstvo hospodárstva SR 
Sídlo:                                Mierová 19, 827 15 Bratislava,  
Štatutárny orgán :         Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister hospodárstva SR 
Bankové spojenie:            Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                        7000061569/8180 
IČO:                                 686 832 
(ďalej len „MH SR“) 

a 
 

Riešiteľ:                     Slovenská inovačná a  energetická agentúra 
Sídlo:                               Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, 27 
Štatutárny orgán :        JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
Bankové spojenie:           Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                       7000062596/8180 
IČO:                                 00002801   
(ďalej len „SIEA“) 
 

II. 
 

Ustanovenia Kontraktu č. 2/2012 sa menia nasledovne:  
 
Článok IV – Platobné podmienky, odseky 1 až 4 sa rušia a nové znenie je  
 

1. Objem finančných prostriedkov, ktorý bol určený na základe interného 
rozpočtového opatrenia Ministerstva hospodárstva SR č. 01-2012 (75 133 €) sa 
zvyšuje novým rozpočtovým opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 06-2012  
o 98 716,84 €. 

 
2. Bežný transfer (04.3.5./641001) pre SIEA je stanovený vo výške 173 849,84 €. 
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3. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2012 budú uvoľňované v súlade 
so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom     
č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, a to v mesačných termínoch vo výške 
zodpovedajúcej požiadavkám zhotoviteľa/ov a konzultanta pre realizáciu pilotného 
projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ financovaného zo 
zdrojov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc.  
V termíne od podpísania tohto  Dodatku č. 1 ku Kontraktu č. 2/2012 budú finančné 
prostriedky uvoľnené zálohovo a jednorázovo v zostávajúcej nevyčerpanej výške.  
 

4. Výška požadovaných prostriedkov bude dokladovaná originálnymi žiadosťami 
o platbu a/alebo originálnymi faktúrami zaslanými zhotoviteľom/mi alebo 
konzultantom na adresu SIEA, ktoré následne SIEA zasiela Európskej banke pre 
obnovu a rozvoj (ďalej len „EBRD“). V prípade uvoľnenia finančných prostriedkov 
jednorázovo a zálohovo má SIEA povinnosť tieto finančné prostriedky zúčtovať 
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách s doložením dokladov tak, ako sú 
uvedené v ods. 5 tohto článku.   
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Kontraktu č. 2/2012, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, 

sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. Dodatok č. 1 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Kontraktu č. 2/2012. 

 
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH SR prevezme 

tri rovnopisy a SIEA dva rovnopisy. 
 
3. Tento Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi kontraktu. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prvom zverejnení  
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento 
Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
4. Účastníci Dodatku č. 1 vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 ku Kontraktu č. 2/2012 

prečítali, porozumeli jeho obsahu, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a určitej 
vôle a na znak súhlasu ho podpísali. 

 
 
Bratislava dňa       Bratislava dňa  
 
 
 
 

  

Ing. Tomáš Malatinský, MBA  
  

minister hospodárstva SR 

 JUDr. Svetlana Gavorová 
 

generálna riaditeľka SIEA 
 


