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DODATOK č. 1 KU KONTRAKTU 
reg. č.: 10/2016-2050-4100 

 
 uzavretom medzi  

 
Ministerstvom hospodárstva SR 

a 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou 

na rok 2016  
 

 

 

 
I. 

 
Zadávateľ:                            Ministerstvo hospodárstva SR 
Sídlo:                                Mierová 19, 827 15 Bratislava 
Štatutárny orgán:         JUDr. Vazil Hudák, 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. 1 ku Kontraktu na rok 2016 uzatvorenom 
dňa 12.02.2016 pod reg. číslom 10/2016-2050-4100 (ďalej len „Kontrakt“).  
 

 

II. 

Predmet Dodatku č. 1 
 

Zmluvné strany  sa v súlade s článkom VIII. ods. 1. Kontraktu dohodli na jeho nasledovných 
zmenách a doplnkoch: 
  
1. V článku IV. Platobné podmienky sa znenie odseku 2.  mení na nasledovné znenie:  
 

„2. Upravený rozpočet na bežné výdavky (04.3.5./641 001) na rok 2016 pre SIEA je stanovený 
v celkovej výške 2 647 000 €. Rozpočtovým opatrením MH SR oznámeným listom 
č. 13584/2016-2100-11316 zo dňa 17.02.2016 sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 9 000 € 
a je stanovený v celkovej výške 2 656 000 €.“ 
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2. V článku IV. Platobné podmienky sa za odsek 5. dopĺňa nový odsek 6., ktorý znie:  

„6. Finančné prostriedky vo výške 9 000 € vyplývajúce z interného rozpočtového opatrenia MH 
SR, oznámeného listom MH SR č. 13584/2016-2100-11316 zo dňa 17.02.2016 
sú určené na úhradu členského príspevku a niektorých ďalších súvisiacich nákladov 
s participáciou v technologickom programe spolupráce: solárne technológie, vykurovanie 
a chladenie, ktorý spadá pod Medzinárodnú energetickú agentúru (IEA) a jej pracovnú skupinu 
pre technológie obnoviteľných zdrojov energie (REWP). Finančné prostriedky budú v súvislosti 
s ich obsahovým zameraním uvoľnené jednorázovo.“  

 

 
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 ku Kontraktu je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH SR prevezme tri 

rovnopisy a SIEA dva rovnopisy. 
 
3. Dodatok č. 1 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. 1 povinne zverejňovanou zmluvou. 

 
4. Účastníci Kontraktu vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 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  
 
 

 

 

 

  

JUDr. Vazil Hudák 
 minister hospodárstva  SR 

 JUDr. Svetlana  Gavorová 
generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 


