
  

 

 

DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK  č. 94-2015-ZH 

uzatvorený medzi 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra  

so sídlom:  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27 

IČO:  00002801 

(ďalej ako „SIEA“) 

 

a  

 

SAK plus, s.r.o. 

IČO: 44625995 

sídlo/miesto podnikania: Majerská cesta 8/A, 97401 BANSKÁ BYSTRICA 

zapísaný/á v Obchodnom registri Okr.súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 16107/S 

bankové spojenie: IBAN:       

 BIC:       

E-mail:       

Tel.:       

konajúca prostredníctvom:       

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(SIEA a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany tohto dodatku uzavreli Zmluvu o preplácaní poukážok č. 94-2015-ZH, ktorej 

obsahom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri preplácaní 

Poukážok, ktoré si Domácnosti uplatnili u Zhotoviteľa, ako aj ďalšie povinnosti a práva 

zmluvných strán tejto zmluvy s tým súvisiace pri podpore využitia OZE v domácnostiach v rámci 

realizácie národného projektu Zelená domácnostiam, ktorého cieľom je zabezpečiť podporu pre 

inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

(ďalej ako „Zmluva o preplácaní poukážok“) 

 

 

Zmluva o preplácaní poukážok sa na základe tohto dodatku mení nasledovne: 



  

 

 

 

I. Znenie článku 4 ods. 4.3.1. sa ruší a týmto sa nahrádza novým článkom 4 ods. 4.3.1., 

ktorý znie: 

„porušenie povinnosti zabezpečiť inštaláciu zariadenia odborne spôsobilou osobou podľa 

Prílohy č. 1 tejto zmluvy a pre túto inštaláciu si Zhotoviteľ podal Žiadosť o preplatenie 

Poukážky;“ 

 

II. Na konci článku 4 ods. 4.3.5. sa bodka nahrádza čiarkou a nový článok 4 ods. 4.3.6. 

znie: 

„neukončenie inštalácie zariadenia včas zavinením Zhotoviteľa, a tak nevyužitie 

rezervovanej Poukážky  vo viac ako troch prípadoch.“ 

 

III. Článok 5 sa týmto po ods. 5.3. dopĺňa nasledovne a nový článok 5 ods. 5.4. znie: 

 „Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že SIEA je oprávnená kedykoľvek počas 

trvania zmluvného vzťahu zverejňovať informácie o  

a) vedených alebo ukončených správnych konaniach Slovenskej obchodnej inšpekcie 

voči Zhotoviteľovi v súvislosti s národným projektom Zelená domácnostiam,  

b) preukázaných zisteniach na základe oprávneného podnetu Domácnosti týkajúcich 

sa inštalácie zariadenia v súvislosti s národným projektom Zelená domácnostiam, najmä 

zistenia o tom, že Zhotoviteľ nedodržiava podmienky národného projektu Zelená 

domácnostiam, alebo si neplní akékoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy,  

c) počte rezervovaných, preplatených a nepreplatených Poukážok, pre ktoré bola 

podaná žiadosť o preplatenie.   

SIEA zverejňuje tieto informácie na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. 

Zhotoviteľ bude pred takýmto zverejnením zistení podľa bodu a) alebo b) predchádzajúceho 

odseku upozornený zo strany SIEA s tým, že bude mať možnosť sa k danému zisteniu v 

primeranej lehote vyjadriť.“ 

 

IV. Znenie článku 6 ods. 6.1. sa za druhou vetou dopĺňa o tretiu vetu, ktorá znie: 

„To isté uplatní v prípade uzatvorených písomných dodatkov k tejto zmluve.“ 

V. Znenie článku 6 ods. 6.3. sa ruší a týmto sa nahrádza novým článkom 6 ods. 6.3., ktorý 

znie: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom 

a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných právnych predpisov SR (zák. č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



  

 

 

v platnom znení). Na právne vzťahy založené touto zmluvou sa vzťahuje aj zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť si všetky povinnosti v 

zmysle tohto zákona. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy 

sprístupniť na základe požiadavky SIEA všetky obchodné dokumenty Zhotoviteľa, ktoré 

súvisia so Žiadosťou o preplatenie Poukážky a s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak.“ 

Tento dodatok je uzatvorený dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zabezpečí SIEA po 

doručení podpísaného dodatku od Zhotoviteľa. 

Predpokladom pre nadobudnutie účinnosti tohto dodatku je platnosť a účinnosť Zmluvy 

o preplácaní poukážok v čase nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.  

Tento dodatok je zaslaný Zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Zhotoviteľa, druhý pre 

SIEA. Zhotoviteľ vráti jedno podpísané vyhotovenie dodatku SIEA, buď doručením poštou alebo 

osobným podaním u SIEA. 

Ako dôkaz súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho ustanoveniami pripojujú obe zmluvné strany 

podpisy oprávnených osôb. 

 

 

V             , dňa       

 

 

Za SIEA: 

 

 

 

 

V  , dňa  

 

 

Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 


