
  

 

 

DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK  č. 1047-2019-ZH 

uzatvorený medzi 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra  

so sídlom:  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27 

IČO:  00002801 

(ďalej ako „SIEA“) 

 

a  

 

S-Power Energies, s.r.o. 

IČO: 05192242 

sídlo/miesto podnikania: Tělovýchovná 1076, Řeporyje, 155 00 Praha 5, Česká republika 

zapísaný/á v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe , Oddiel: C, vložka : 259752 

bankové spojenie: IBAN:       

 BIC:       

Kontaktná osoba:       

E-mail:       

Tel.:       

konajúca prostredníctvom: Jakub Novotný, Jaroslav Šuvarský 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

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

 

Zmluvné strany tohto dodatku uzavreli dňa 29.5.2019 Zmluvu o preplácaní poukážok č. 1047-

2019-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. V záhlaví Zmluvy o preplácaní poukážok na strane Zhotoviteľa sa mení IBAN 

a BIC nasledovne: IBAN: „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“ a BIC: 

„XXXXXXXX“ 

 

 

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: 

 

 

 

Osoba oprávnená podpisovať v mene SIEA 

Ing. Peter Blaškovitš 

 

 

 

 

 

 

V  , dňa  

 

 

Za Zhotoviteľa: 

 

 

 



  

 

 

 


