
                       Registračné číslo: 345/2013-2050-4100 
 

DODATOK č. 3 KU KONTRAKTU č. 1/2013 
reg. č. : 45/2013-3020-4100 

 

 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. 1/2013 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:                            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:                                 00686832 
(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“) 
 

 
MH SR a SIEA uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 3 ku  Kontraktu č. 1/2013 uzavretému dňa 
26.02.2013 pod reg. číslom 45/2013-3020-4100 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.04.2013, reg. 
č. 121/2013-2050-1100 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.07.2013, reg. č. 231/2013-2050-4100 (ďalej len 
„Zmluva“). 
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II. 

Predmet Dodatku č. 3 
 

Účastníci Kontraktu č. 1/2013 sa v súlade s článkom VIII. ods. 1 dohodli na prijatí nasledovných 
zmien a doplnení Zmluvy:   

1. V článku IV. Platobné podmienky sa znenie odseku 2  mení v nasledovnom znení:  
„2. Bežné výdavky (04.3.5./641 001) na rok 2013 pre SIEA boli schválené v celkovej výške 
1 366 000 € (z toho 132 000 € na čl. V, bod 4, úloha č. 8 a 9). Bežné výdavky v pôvodne 
rozpočtovanej sume 1 366 000 € boli rozpočtovým opatrením MF SR č. 4/2013 zvýšené 
o 342 759 € na celkovú sumu 1 708 759 €, následne interným rozpočtovým opatrením MH SR, 
v zmysle listu č. 493/2013-2100 sa bežné výdavky zvýšili o 92 000 € a boli stanovené 
v celkovej výške 1 800 759 € (z toho 224 000 € na čl. V, bod 4, úlohy č. 8, 9 a 10),  ďalším 
rozpočtovým opatrením MF SR č. 16/2013 sa bežné výdavky zvýšili o 204 000 € a boli 
stanovené v celkovej výške 2 004 759 € (z toho 224 000 € na čl. V, bod 4, úlohy č. 8, 9 a 10). 
Rozpočtovým opatrením MF SR č. 21/2013 sa bežné výdavky zvyšujú o 206 696 € a sú 
stanovené v celkovej výške 2 211 455 € (z toho 224 000 € na čl. V, bod 4, úlohy č. 8, 9 a 10). 
Finančné prostriedky vo výške 458 759 € (z celkovej výšky 2 211 455 €) sú predmetom 
samostatného kontraktu“. 

2. V článku IV. Platobné podmienky sa za odsek 7 dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:  
„8. Finančné prostriedky vyplývajúce z rozpočtového opatrenia MF SR č. 21/2013 sú určené na 
financovanie výdavkov v súvislosti s havarijným stavom budovy v správe SIEA na Bajkalskej 
ulici č. 27 v Bratislave a na nevyhnutné opravy, údržbu, rekonštrukciu kancelárskych priestorov 
a na administráciu SIEA a zahŕňajú všetky výdavky vynaložené na tento účel od začiatku roka 
2013“.  
 

III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 3, sa nemenia 
a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 
a Dodatok č. 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť Kontraktu č. 1/2013. 

2. Tento Dodatok č. 3 ku Kontraktu č. 1/2013 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH 
SR prevezme tri rovnopisy a SIEA dva rovnopisy. 

3. Dodatok č. 3 ku Kontraktu č. 1/2013 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi 
Kontraktu č. 1/2013 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. 3 povinne zverejňovanou zmluvou. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 ku Kontraktu č. 1/2013 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 
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Podpisová doložka k Dodatku č. 3 ku Kontraktu č. 1/2013 (Reg. č. 345/2013-2050-4100) 
 
 
Spracovateľ:  

Ing. Alena Valentichová, odbor 4110  
 
Schvaľovatelia: 

Ing. Miroslav Jarábek, RO 4110 

Ing. Ján Petrovič, GRS 4100 

Mgr. Miroslava Paceltová, RO 2050 

Ing. Peter Bagin, GRS 2100 

Ing. Jana Gocká, RO 2040 

 


