
 

 

 

DODATOK č. 2 

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:       

      

Kontaktná osoba:      

Tel.:      

konajúca prostredníctvom: Miroslav Krošlák 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

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

 

Zmluvné strany tohto dodatku uzavreli dňa 9.12.2015 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. Odsek 1.1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie: „Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti 

s realizáciou národných projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť podporu  a inštaláciu 

malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“), 

ktorými sú: 

a) fotovoltické panely (výroba elektriny) 

b) veterné turbíny (výroba elektriny) 

c) slnečné kolektory (výroba tepla) 

d) kotly na biomasu (výroba tepla) 

e) tepelné čerpadla (výroba tepla) 

(ďalej len „zariadenie“), 

a to v súlade s jednotlivými Všeobecnými podmienkami na podporu využitia 

obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, vydanými v rámci Operačného 

programu životného prostredia, Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe, Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení 

na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji 

(ďalej ako „Všeobecné podmienky“) 

Všeobecné podmienky, účinné pre jednotlivé národné programy, sú pre zmluvný vzťah 

založený touto zmluvou záväzné. V otázkach, ktoré táto zmluva neupravuje, sa uplatnia 

Všeobecné podmienky zverejnené na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Na 

základe Všeobecných podmienok sa budú vydávať aj osobitné podmienky, ktoré bližšie 

špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, 

oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky, to všetko za účelom naplnenia cieľov 

jednotlivých národných projektov. V prípade ak táto zmluva zahŕňa odkaz na 

Všeobecné podmienky, tento odkaz automaticky zahŕňa aj odkaz na príslušné osobitné 

podmienky, ak boli vydané na základe Všeobecných podmienok a to aj bez toho, aby to 

bolo v tejto zmluve výslovne uvedené. SIEA je oprávnená jednostranne meniť znenie 

Všeobecných podmienok spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach. 

 

II. Odsek 2.13 sa nahrádza novým znením, ktoré znie: „SIEA posúdi a schváli Žiadosť 

o preplatenie Poukážky do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletnej Žiadosti 

o preplatenie Poukážky. V prípade, že táto žiadosť nie je kompletná, SIEA žiadosť 

neschváli, informuje Zhotoviteľa o nedostatkoch a poskytne mu dodatočnú lehotu na 

ich odstránenie, nie kratšiu ako 7 kalendárnych dní. V prípade, že Zhotoviteľ 

nedostatky v určenej lehote neodstráni, SIEA oznámi Zhotoviteľovi a Domácnosti do 

30 kalendárnych dní, od uplynutia lehoty, že Poukážku nepreplatí. Žiadosť 

o preplatenie poukážky musí byť podaná SIEA v lehote určenej vo Všeobecných 

podmienkach, inak právo na preplatenie poukážky zhotoviteľovi zaniká. 



 

 

 

 

III. Do Článku 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v rámci postupu preplácania 

poukážok sa vkladá nový odsek 2.18, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že 

v prípade ak Zhotoviteľ zaslal jednotlivú Žiadosť o preplatenie poukážky po 

31.08.2018, jeho právo na jej preplatenie nezaniká, ak bola zaslaná v lehote určenej 

v jednotlivých Osobitných podmienkach a zároveň dodržal všetky ostatné povinnosti 

určené zmluvou, Všeobecnými podmienkami a jednotlivými Osobitnými podmienkami. 

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

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

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. Marcela Veselovská

 

V  , dňa  

 

 

Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 


