
Registračné číslo:  49/2011-4220-3200 
  

 
KONTRAKT č. 2/2011 

 
 uzavretý medzi  

Ministerstvom hospodárstva SR 
a 

 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou  
na rok 2011 

 
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 :         PhDr. Juraj Miškov, 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 :        Ing. Ivan Drobný, poverený riadením 
Bankové spojenie:           Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                       7000062596/8180 
IČO:                                 00002801   
(ďalej len „SIEA“) 
 

II. 
Predmet kontraktu 

Predmetom kontraktu je :  

Poskytnutie bežného transferu na zabezpečenie finančných zdrojov pre SIEA na krytie 
DPH, ktorá vyplynula z realizácie projektu „Energetická efektívnosť vo verejných 
budovách“ financovaného zo zdrojov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia 
Bohuníc. 

III. 
Trvanie kontraktu 

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2011. 
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IV. 
Platobné podmienky 

 
1. Objem finančných prostriedkov je určený na základe rozpisu záväzných ukazovateľov  

štátneho rozpočtu na rok 2011 pre SIEA zo strany MH SR, ktorý bol ustanovený listom 
č. 283/2011-1100-1110. 

 
2. Bežný transfer (04.3.5./641001) pre SIEA je stanovený vo výške 304 000 eur. 
 
3. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2011 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. 

 
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“).  

 
5. Žiadosť bude obsahovať originál žiadosti o platbu a/alebo originálne faktúry zaslané 

zhotoviteľom alebo konzultantom SIEA, ktoré už SIEA zaslala EBRD a  potvrdenie zo 
strany EBRD o úhrade finančných prostriedkov zhotoviteľovi alebo konzultantovi. 
Podporná dokumentácia bude opatrená pečiatkou „kópia súhlasí s originálom“ 
a podpísaná zástupcom štatutárneho orgánu SIEA. 

 
6. Uvoľňovanie rozpočtových finančných prostriedkov realizuje odbor financovania 

ministerstva MH SR, nadväzne na potvrdenie rozpočtového krytia odborom rozpočtu 
a platobnej jednotky MH SR, na základe písomnej žiadosti SIEA a písomného pokynu 
sekcie energetiky MH SR. 

 
 

V. 
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 
1. MH SR sa zaväzuje: 

- zabezpečiť financovanie predmetu kontraktu uvedeného v článku II poskytovaním 
finančných prostriedkov formou transferu v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. 
o štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov až do výšky uvedenej v článku IV 
bod 2 tohto kontraktu. 

 
2. MH SR má právo: 

- vykonávať kontrolu plnenia všetkých ustanovení v tomto kontrakte, 
- 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, výšku 
sumy uvedenú v tomto kontrakte upraviť. 

 



 3 

 
3. SIEA sa zaväzuje: 

- maximálne vynakladať účelovo, tak ako je uvedené v čl. II – predmet kontraktu, 
rozpočtové finančné prostriedky poskytnuté v rámci tohto kontraktu, zabezpečiť ich 
riadne vedenie v účtovnej evidencii a na žiadosť MH SR bezodkladne predložiť 
požadované údaje z účtovnej evidencie SIEA, 

- strpieť kontrolu plnenia všetkých ustanovení tohto kontraktu a na tomto základe 
poskytovať MH SR požadovanú súčinnosť.  

 
 

VI. 
Spôsob vyhodnotenia kontraktu 

 
1. Plnenie kontraktu sa vyhodnotí formou mesačnej správy vrátane účtovných dokladov 

najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. 
 

2. Poskytnuté finančné prostriedky podliehajú finančnému zúčtovaniu so štátnym 
rozpočtom v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v termíne určenom MH SR. 

 
3. MH SR vykoná kontrolu plnenia kontraktom dohodnutých podmienok raz ročne, a to 

prostredníctvom Sekcie energetiky MH SR. 
 
 

VII.  
Zverejnenie kontraktu 

 
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky bezodkladne po jeho podpise oboma 
účastníkmi kontraktu. 

 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento kontrakt môže byť menený a doplňovaný na základe vzájomnej dohody MH SR 

a SIEA. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomným a očíslovaným dodatkom, 
schváleným a podpísaným oboma účastníkmi kontraktu. 

 
2. Kontrakt je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH SR prevezme tri 

rovnopisy a SIEA dva rovnopisy. 
 
3. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi kontraktu. Tento 

kontrakt nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prvom zverejnení  
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento 
kontrakt 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. 
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4. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si Kontrakt č. 2/2011 prečítali, porozumeli jeho 

obsahu, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle, na znak čoho 
štatutárny orgán MH SR a štatutárny orgán SIEA pripájajú svoje podpisy a odtlačky 
pečiatok. 

 
 
Bratislava dňa       Bratislava dňa  
 
 

  

PhDr. Juraj Miškov 
  

minister hospodárstva SR 

 Ing. Ivan Drobný 
 

poverený riadením  
 


