
DOHODA
o vzáiomnei spolupráci v oblasti štatlstiky

uzatvorená podlä s 269 ods. 2 zákona ö. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskoršÍch prodpisov (dälej ako,,dohoda")

Ö. dohody za ŠÚ SR: DoH-2-25/2017-300
ě. dohody za MH SR: 336/2017-2060'4120
ö. dohodý za SIEA: 113/2o17lsEt

Úeastníci dohody:

štatistický úrad Slovenskej repubtlĘ
sídlo: Miletičova 3, 82467 Bratislava
rto:00 166 197
zastúpený: lng. Alexandrom Ballekom, predsedom úradu

sp,|rronro,cnená osoba. určená pre vvkonávanie dohodnutých vecných vzťahov:

(d'alei len,,ępJnomocnená osoba za StJ SR")
(dälej len,,sU SR")

a

M lnisterstvo hospodárstva S lovenskei ľepubllky
sídlo: Mlynské nivy 44la,827 15 Bratislava
lČo: 00 686 832
zastúpené :JUDr. lng. Viktorom Lehotzkým, generálnym tajomníkom s]uŽobného úradu

(dälej len,,MH sR*)

a

Slovenská inovačná a eneľgetlcká agentúľa
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Ito: oo oo2 801
iáłúóóną, JUDr. Svetlanou Gavorovou, generálnou riaditel'kou

splnóńoóńená osob"a, určená pre vvkonávanie dohodnutých vecných vzťahov:

(dälej len,,splnornocnená osoba za SlEA")
(dälej len,,SlEA')

(ŠÚ sR, MH sR, SlEA däleJ spolu len,,účastnÍci doho.dy")

(splnomocnená osoba za ŠÚ sR, splnomocnená osoba za slEA d'alej spolu len

,,splnomocnené osoby")

Preambula

Účastníci dohody uzatvárajú v záujme zabezpečenia vzájomne qp9q9!n9i spolupráce
v oblasti štatistiky a v śúlade s pŕĺslusnymi ustanoveniami zákona ö. 540/2001 Z. z. o štátnej

štatistike v zneňí neskorších' predpišov (dälej len ,,zákon o štátneJ štatistike"), jehg

uvŕońauucou vyhláškou, ktoroi'l sä vydáva Program štátnych štatistických zistbvaní
nä prĺslušné čaśové obdobie, a prÍslušnými štatistickými právne záväznými aktmi Eurlpskej
úniä (o'alej len ,,EÚ'), najmä naiiadeníń EurÓpskeho parlamentu a Rady (Es) ö. 22312009

o.európsrój štátistire aozrušenĺ nariadenia (ES, Ęuratom) r. 110_1/2008 oprenose
oÔverńých'štatistických údajov Štatistickému úradu Eurlpskych spoloöeĺsti."_]9?]9i_,|9,l

,,ńariadônie o európśkej štatistike"), smeľnicou Európskeho parlamentu a Rady 2012ĺ27lEv
z 25. októbra 2012 o energetickej eÍektÍvnosti a smernicou Európskeho parlamentu a Rady



.' /009l28lES z 23. aprÍla 2009 o podpore využívania energie z obnovitel'ných zdrojov energie
a o zmene a doplnení a následnom zrušenísmerníc 2001l77lts a 2003/30/ES túto dohodu.

1.1

1.2

2.4

2,1

2.2

2.3

člĺ
Pľedmet dohody

ŠÚ sn, MH sR a SIEA sa zaväzujú spolupracovať pri výkone štátnej štatistiky
za nasledujúce oblasti energetikyl
a) kombinovaná výroba elektrlny a tepla (dälej len ,,KVET"),
b) dial'kové vykurovanie a chladenie,
c) environmentálny úěet o íyzických tokoch energie,
d) energetická eÍektÍvnosť a obnovitel'né zdroje.

ÚčastnÍci dohody si poskytujú vzájomnú metodickú spoluprácu.

čl. z
Postup člnností šÚ sn, Mľl sR a S|EA v oblaśtt štatlstlĘ KVET

MH sR v spolupráci so S|EA navrhne metodlku zberu údajov o KVET a zadefinuje
súboľ spravodajských jednotiek, ktoľé budú mať predkladaciu povinnosť v termíne
do 30.6.2018.

S|EA urěí kontaktnú osobu (odborníka) pre Účely štatistiky KVET, ktorej úlohou bude
v prípade potreby usmerňovať spravodajtikó jednotky pri vyp[ňanl'výkazu v termÍne
do 30.6.2018.

ŠÚ sn zabezpećI zber všetkých potrebných údajov pre spracovanie výstupov a tieto
postúpi na SIEA na ich verifikáciu, .kontrolu a spracovanĺe rĺýstupov kaŽdoroöne
do 15. januára zarokT-Z.

slEA zadeflnuje metodiku výpoötov a pripravÍ poŽadované výstupné tabul'ky
pre európsku štatistiku, predložíverlÍikované údaje do DG Energy.

SlEA poskytne ŠÚ SR verifĺkované výstupné údaje vrátane popisu použitej metodiky.
Udaje budú poskytované kaŽdoročne do 31. marca za rokT-Z.

ŠÚ sn predložÍ verlÍikované Výstupné údaje do Eurostatu.

Postup öinností uvedený v bodoch 2.1 aż 2.6 tohto článku dohody sa bude realizovať
poönÚc údaJmi za rok 2018. V prechodnom otdobÍ, t. j. v obdobÍ riešenia Údajov
za ro(y 2015, 2016 a 2017, spolupráca medzi sU sR, MH sR a S|EA bude spoöívať
V spracovaní údajov zo štatistického zist'ovania po$lä metodiky navrhnuĘ MH sB,
aby do zahraničia boli poskytnuté len jedny údaje. sU sR poskytne MH sR výsledky
zo štatistického zistbvania Enorg 4-01 za roky 2015 a 2016 do 15. januára 2018
aza rok 2017 do 15. januára 2019. slEA poskytno sU SR spracované údaje
na základe vlastného zisťovania za roky !2015 a 2016 vpriebehu prvého štvrt'roku
2018 a za rok 2017 v pľiebehu pľvého štvrt roku 201 9.

ŠÚ sn poskytne S|EA údaie zo zistbvania Energ 4_01 a výstupy z KVET zaslaných
Eurostatu za roky 2008 - 2015 za úěelom preverenia údajov a výstupov a ich opráv
v prípade, Že to bude potrebné. ŠÚ sn poskytne S|EA údaje ü pri'eoenu druńéno
polroka 2017. S|EA zabezpečí preÝerenie údajov a potrebné úpravy výstupov
do 31. 12,2018.

2.5

2.6

2.7

2.8
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3.1

3.2

čl. g
Postup činnostÍŠÚ sR, MH sR a SIEA

yl 9Ę v spolupľáci 
:: 9,5;'*.'ffiilJ:;:ä;:'ff',

ä.1llx1'.?1 
a za de f i n uj' šň;' öä'ái.l. liřđń l.oň äiiä ř"ŕ,. ré b u d ú m at, preäk l a d a c i u

;jm ;ľÍä, :il:ť.'äłJł:ä. 1iľfi',jffi ,,ł.Ię.!l',1 n., b ude v prípade potreby

řH,''"Ť,;ffi::i:ńľJ'ľ,13s[ u oo'*o, na SIEA štatistickó Údaje na verifikácĺu,
SIEA zadefinuie Ip'. 

"u'oňšřu'śiä;'r''il;:oo'n' 
výpočtov a pripravÍ poŽadované výstupné tabulky

SlEA poskytne ŠÚ SR verifĺkované výstupné údaje vrátane popisu poużitej metodiky.ŠÚ sn predložÍ verifikované výstupná údaje do Eurostatu.
Postup činnostÍ uvedený v.bodoch 3.1 aŽ.,3.6 tohto článku ctohody sa bude reatĺzovat,ä'1äl"Jäľ'?ľäľ:lĺ,ľtr#fr"-lĺ"uĺ?ľ:ľ.l.ĺť$łł{{*obdŕżanÍdoÍinitÍvneJ

3.3

3,4

3.5

3.6

3.7

Čl. łPostup činnostÍŠÚ sn' MH sR a SIEA'v oülastlzostavovania envtronmentálneho účtu4'1äąi'iíjiřTfii!:E,Ť"'ľí:#ł"ľ!łŤä"dä^:ľ 
*;;.,spotrebe

áäľä,'ff;ŕ::"i:':i:ľá*'íąąapi.ĺŁlmeľĹľľ,ľľiJľľ*'$'{i'ľBľ
ktorénesplniliveriÍikađndilité'.;:áä;ô; jäj.TälĹlunv,,,.

cl. sPostup člnností ŠÚ sn, MH SRĺ flln v oblastl eneľgetlckej eÍektívnostl
5.1 ŠÚ sn raz< 

a obnovlteľných zorolóřáňJrglí- --' Ý'v'rrtÝ'l

ľ#iľl#:Ę:ł'"tr'5.łl'ägĘií:'ľĺ!!Ęlľřľiä.l',il:ľ#.i.đ":"'ľ'ľíza us e tł ý *'Ü&ü: ilĺ,,ł.x.Jľ# ĺ'lxĺł11ľ 
" 
šiäřÄ ti.ŕe nä' .ř.iä,áł. En e rg 6- 0 15'2 

iü9:,[,,..,'ř'9'9čTe 
do 31' aYg.u:ja poskytne MH sR/s.lEA údaje ospolrebe

il.ľffi !.'gäJ,:ĺ.?:i'ľ:J.lŁľŁ;.ĺĺ?ľíťixľľlľ"ľ',: 
,ľľ*.,ľ;

čl. o
Rozsah a obsah posĘtovaných údajov a oprávnené osoby6'1 Štľuktúra vybraných údajov ŠÚ s5 za výrobuelekĺriny.a.tepla, údajov ospotrebe1ednotlivých druľiov palív-a Jňrgĺ^ľ,.',"^ę,'v;t"podnikocn, 

ĺoąou o spotrebeobnovitel'ných' zdrojov äń'ařJ'ä 
'ou1ou 

o uýiđo.'äÄergio z obnoviteÍných zdrojoch
poskytovanÝcn. 

. qrä nłľl s"ň]'sjrA,- peĺoóĺ.iř. ó|..!lt^9Y?ni9 . üdäj&: termĺny
poskytovania údäjov' ĺ;"'ťiřb.obl,'ióišäň,"ĺor,ľa", 

zasielaných Údajov, zozna.n
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6,2 ;ill'"'^h 
osÔb sÚ uvedenó v prĺlohe ě. ĺ Ęto dohody.

:ľffi Nmłľłťľ*'kľľlĺ*,'*ł.m6.9 Komp"ĺ:'Ířľ'ffĺ'trľď'ä;.ľ*'',,Í,ńälť,':h 

il1x*i jä**,'.E,đĺ:łfuľ64*t*łłľ
aSzoc
Údajov
4 aza
článku {

7.1 ÚčastnÍc osooĺtnocrjsĹnou"ni,

,, ;;ť#ľ1T:Íxđ?:f,",Tĺilĺ*{ůTľř[ł. 
údajov vdohodnutej kvalite

,; äľľj ľ: ,i.o::ifiijľ':..i;';. ä;:úvisiace s plnenlm predmetu tejto

77Aľ#ff 
ĺ-ľł:ťf'fr Łtrĺľfi ł;'ľfr '.!ĺľíffi]ä#;,*i.í:ffi

7.4 Účastníci dohody sa dohodli. .

ť'ľľtr*í.;üäffiľľhil! ',Í,lŤ*i

ođňoou"!u'u:a9,osoby - zaft

;,"i.J:;:ĺ!ĺŕTĺxa:':'ľ;ľ.?,.:ľ',:'ľj:ľ#Jii'-śA'lľľ;Íl,ľľ"lľ. j3l?

;;#.ä'#,ľilffiiĺĺiľ''.ľnilľľ,*'ffiľ'J?ilĺi:ĺĺ,.&.:łłľĺ
fr Ĺů#''äá.ffi ľfu ĺlffÍií;*ł:ilľ$iľľi,ffi:'đ:ĺ-funosičoch, r..p. prostr;#i;ilä7.5 oprávnené ot

tr#äť!ľ'łj'ľiln'-ľĺľ*'tnłľfiĺ-ii.*ąĺľ**,:',ľ,*l
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7.6

Fo obdŕžallí prÍstuPoYých práv oprávnenými-osobami za Mľ.! SR a SIEA, oÖom
ä[]i!:i.'3Bů:1íiľ!ĺł:u*;:;öääiď'ľ.ä.iľ1o.tńyńä,äzžiiśüšn
ľď.i"íí'{ľ,ľł,'"l.ä1{łi*:ť.''nťľ::;JÍľií:x,'!":,'l' jľqĺ"aĹfr ',ł.łiľř
p r Ís tu p do s ys té m u 

. 

po.u ee n ýň' äň'a]n un l'' os ooa ń -íiri šF ľ.', .x: ffŕ l". ään J
ľ'í'3ľT'3Íul'.'y'g'a' 

o iljääll' ł.łu-ouĺä"dřj"s'H bezodktadne inÍôimovat,

1ĺl l * Tľľffi" ilŤ i'3 ę 
*ľ;g::ľ*ďffitľ. tm' -:ľ

ÚčastnÍci dohodv
uy'zĺüäř' u"šĺ'läää 

sa zaväzujú' Že údaje. uvedené v prÍlohách te1to dohody budÚ

íffľJ,x; ĺ.mľľ1il}.* ľ:.1ji9l 
ęlđň-' ŕlře'."'n ä s t. i i.i-iä* e'řl';,ř p o d lä

,auaińíńiařtt,Ěďíäłi#,Ĺlľit:x,i,,ffi 
ľ*},:,ä:lJrJ;ffi 'l?.Ť,[ł:ffi 

ĺ,'.,?*:

'ęffi 

fr 
pí!''ľí,;1;ŕĺ;1ffi 

äľj.KTťíii,í,łlŤJĺ:ľJĺľ,:3iľ!ä?lĺľľ3ĺäľ..ł
Všotci zamestnanci účastníkov dohody, ktorí budú mat, prístup k dÔverným

iŤľľjlľjJľ'.ill?'# 'i[;:,x.3,:ij1',51.,'.-,;"..l' 'iiĹxx,,'[.,, ä ocniany 
-ř.-ĺluo.

V prípade poruŠeniĺ

äľ.'*äfľí':ŕ$J*nĺą*ĺľľ*ľ*,i;-*ťü**5ľJ
ö!íłi:!:ť'ĺł'iľs:*.äi?:'ĺjillil, 

do{lodnutých podmienok 
. v tejto dohodeštatutárnycrí.á.i'p.ov SU SR, MH sR. .ĺE1ľ' 

plnenia) sa budú iiôšíi:nu"ř.äuni

čt.8

Táto dohoda sa uzatvá'" 
"'ff;::::ustanoveniaTÚto dohodu moŽno ukončiť len:a) písomnou dohodou účastníkov,b) písomnou výpove.d'ou ktoréhokol'vek z.účastnĺkov dohod y aj.bezudanla dôvodus trojmesačnou výpoveđňđ Ěňt.]',. łtora zäeňä p,ň'ň, prvý deň nasledujúcehomosiaca po me'slaci, u řto'o''';-.ľjľä;ľä í.ŕ'ä'ľ, doručená óšiätny'účastnÍkoň dohooy. üýń;;bY';.tuoe pova zovat'žčdoručenú aŽ vdeň, łeo,

ĺtľľľ;ľľŕ'ľ;ľ*ľľ-ĺł*ffi{'ľ1ł:iüx'łi'"'''łľ.6c) okamŽitým odstúponím * ,'ľ. o.i

Výpoved" ako ai odstúpenie. od dohody'.sa. doľučuje druhej. strane doporučonouzásĺelkou na adľesu .ĺolu iie*tn'iřä'äirnoov. v ňňbäoä-n.urp.šného doruöenlauvedených pĺsomností oópđňeJiiäř ľitor"ú ášüiäi' ü pĺsomnost, povaiu1e

7.7

7.8

7.9

7,10

8.1

8.2
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za ŠÚ sn:

V Bratislave dň

za MH SR:

V Bratislave dňa

za SIEA:

V Bľatislave dňa

za riadng doručenú dňomvtedy eoo,u'u.ŕ[-.Jí,'ľoiŕt-ľ*1$*ľ*ĺľffiľ'3:T%T,;ff 
lx;:i,?j?,:".,#'8.4 Ak by s

85'ifi8.5 Túto doh

" #nilłľ'1t'fiľ,.}.-,*ľľ!äÍäľľil,'.ľłlľiĺ*;trfrŕiĘľ;iH
8.6 Všetky pĺĺ

;;iJľi*ľJľ:ĺ':ľgśłJř'ffi ĺ.Tlĺ:ĺffi ľľ,'.xľ,ĺTi:jľjffi ..u.zujúpriložiť

888.8 Táto.dohoda je vyhotovená v šiestinh í^\ 
'^..^^_,^dva (2) rovnopisy. -"_ ' -'Jstich (6) rovnopisoch. Každýúčastnĺk dohody obdržÍ8.9 Táto dohoc

.aśtupääňiÄ"ll&iiT#.,ľ,'ŕľ',:ĺ,"i:ĺ,iłľť dňom jej podpÍsania oprávnenýmiB.10 Neoddelĺtelhú súÖast,"i" o"n*u tvoria prílohy:a)E',ĺľä1.'ó']..:ľnT:'älr:Ĺ"'Jľľ5;i 

3tÍľ.ľaŕ3ś.;5,ľĺlchzistbvaníb) príloha č,.. 2 - šo..,i,nrii"
vykurova
eilergie;ľł,:ľ:ĺĺľffi äTŕl3''ffi i*i*ľ,"ľ,:,.'ní3,'ĺkłľľilÍ

8.1 1 Účastnĺci tojtporozumeli,ä?'.T,ŁŤx'ilľjlí'.'j!;"íäL,ľ:i 
$'Jo13ä,,.,,.dne 

prečĺtali, jej obsahu

I"$ ä'";iääigri'ä[
predserta

j'::, 
ľgi üi'.ü;' Ĺ;"e,;iŕ

generálny taior.'
sluŽobnéł^"

ju{šý; :il;ä;;;ä;
genorá' r riaditelka

(łoap. a pečiatka)

(podpĺg ąrpečiąttę)
(podpis ą t,,.,:


