
           Registračné číslo: 204/2014-2050-1100 

 

DODATOK č. 2 KU KONTRAKTU 
reg. č. : 31/2014-2050-4110 

 
 uzavretom medzi  

 
Ministerstvom hospodárstva SR 

a 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou 

na rok 2014  
 
 

I. 

 
Zadávateľ:   Ministerstvo hospodárstva SR 
Sídlo:    Mierová 19, 827 15 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Pavlis, minister hospodárstva SR  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN):  SK5281800000007000061569 
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 (IBAN):  SK6581800000007000062596 
IČO:    00002801 
(ďalej len „SIEA“) 
 
MH SR a SIEA uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2014  uzatvorenom 
dňa 07.02.2014 pod reg. číslom 31/2014-2050-4110 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 4. 2014, reg. 
č. 123/2014-2050-4110 (ďalej len „Kontrakt“).  
 

 

II. 

Predmet Dodatku č. 2 
 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom VIII. ods. 1. Zmluvy dohodli na jej nasledovných zmenách 
a doplnkoch: 
  
1. V článku IV. Platobné podmienky sa znenie odseku 2  mení v nasledovnom znení:  
 

„2. Bežné výdavky (04.3.5./641 001) na rok 2014 pre SIEA v pôvodne rozpočtovanej sume 
1 300 000 € (z toho 120 000 € na čl. V. bod 4., úloha č. 8. a 9.) sa interným rozpočtovým 
opatrením oznámeným listom č. 15194/2014-2100-17253 zo dňa 10.04.2014 zvýšili o 25 000 € 
a boli stanovené v celkovej výške 1 325 000 €. Následne rozpočtovým opatrením MF SR 
č. 15/2014, oznámeným listom MH SR č. 15194/2014-2100-20900 zo dňa 06.05.2014 sa bežné 
výdavky zvýšili o 70 000 € a boli stanovené  v celkovej výške 1 395 000 € (z toho 190 000 € 
na čl. V, bod 4, úlohy 8, 9, 10, 11), rozpočtovým opatrením MF SR č. 19/2014, oznámeným 
listom MH SR č. 16372/2014-2100-23545 zo dňa 23.05.2014 sa bežné výdavky zvýšili o 20 242 
€ a boli stanovené v celkovej výške 1 415 242 € (z toho 210 242 € na čl. V, bod 4, úlohy 8, 9, 
10, 11, 12), ďalším rozpočtovým opatrením MF SR č. 22/2014, oznámeným listom MH SR 
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č. 15194/2014-2100-25003 zo dňa 02.06.2014 sa bežné výdavky zvýšili o 22 000 € a  boli 
stanovené v celkovej výške 1 437 242 € (z toho 232 242 € na čl. V, bod 4, úlohy 8, 9, 10, 11, 
12, 13). 
Následne interným rozpočtovým opatrením MH SR č. 15194/2014-2100-29980 zo dňa 1.7.2014  
sa bežné výdavky zvyšujú o 14 000 € a sú stanovené v celkovej výške 1 451 242  € (z toho 
246 242 € na čl. V, bod 4, úlohy 8, 9, 10, 11, 12, 13).“ 

 
2. V článku IV. Platobné podmienky sa za odsek 6. dopĺňa nový odsek 7., ktorý znie:  
 

„7. Finančné prostriedky vo výške 126 242 € vyplývajúce z  rozpočtového opatrenia MF SR 
č. 15/2014 oznámeného listom MH SR č. 15194/2014-2100-20900 zo dňa 06.05.2014, 
rozpočtového opatrenia MF SR č. 19/2014 oznámeného listom MH SR č. 16372/2014-2100-
23545 zo dňa 23.05.2014, rozpočtového opatrenia MF SR č. 22/2014 oznámeného listom MH 
SR č. 15194/2014-2100-25003 zo dňa 02.06.2014 a interného rozpočtového opatrenia MH SR 
oznámeného listom č. 15194/2014-2100-29980 zo dňa 1. 7. 2014 sú účelovo určené 
na financovanie bežných výdavkov v súvislosti s plnením úloh č. 10, 11, 12, a 13 a budú 
v súvislosti s ich obsahovým zameraním uvoľnené jednorázovo.“  

 
3. V článku V. Práva a povinnosti účastníkov Kontraktu v odseku 4. sa za bod 9. dopĺňajú nové 

body č. 10, 11, 12, a 13 v nasledovnom znení: 
 
10. Príprava implementácie dohody medzi SR a štátom Izrael v oblasti priemyselného 

výskumu a vývoja 
. − návrh implementačného mechanizmu programu podpory spoločných VaV projektov  

− návrh programu a výzvy na poskytnutie dotácie na realizáciu spoločných VaV 
projektov 

− príprava formulárov a tlačív k návrhu výzvy  
− príprava podkladov pre realizáciu propagačných aktivít pri vyhlásení výzvy  

[T: 31.12.2014] 
11. Štúdia realizovateľnosti  
 − vypracovanie štúdie realizovateľnosti mapovania zapojenia podnikov 

do dodávateľských reťazcov nadnárodných spoločností 
[T: 31.12.2014] 

12. Hodnotenie investičných zámerov   
 − vypracovanie odborných posudkov investičných zámerov internými, príp. externými 

expertmi 
[T: priebežne] 

13. Inovačné vouchre a Podpora klastrových organizácií  
 − spolupráca so zriaďovateľom pri implementácii podporných finančných nástrojov 

na zabezpečenie priameho prepojenia podnikateľov (najmä MSP) s univerzitami, 
vysokými školami a výskumno-vývojovými pracoviskami a nástroja na zabezpečenie 
rozvoja priemyselných klastrových organizácii 

− administratívne zabezpečenie implementácie podporných mechanizmov  
− externé hodnotenie návrhov projektov 
− zabezpečenie propagácie podporných mechanizmov pri vyhlásení výziev 

o poskytnutie dotácie 
[T: priebežne] 
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III. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Kontraktu, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, sa nemenia 

a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Kontraktu. 
 
2. Dodatok č. 2 ku Kontraktu je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH SR prevezme tri 

rovnopisy a SIEA dva rovnopisy. 
 
3. Dodatok č. 2 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. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je tento Dodatok č. 2 povinne zverejňovanou zmluvou. 

 
4. Účastníci Kontraktu vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 ku Kontraktu prečítali, porozumeli jeho 

obsahu, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle a na znak súhlasu ho podpísali. 
 
 
Bratislava dňa                 Bratislava dňa  
 
 
 
 
 
 
 

  

             Ing. Pavol Pavlis 
minister hospodárstva  SR 

 JUDr. Svetlana  Gavorová 
generálna riaditeľka SIEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


