Registračné číslo: 10/2016-2050-4100
KONTRAKT
na rok 2016
uzatvorený medzi
Ministerstvom hospodárstva SR
a
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
Preambula
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 v znení uznesenia vlády SR
č. 328/2012 zo 6. júla 2012 sa uzatvára kontrakt medzi ústredným orgánom štátnej správy –
Ministerstvom hospodárstva SR a jeho priamo riadenou príspevkovou organizáciou –
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Predmetný kontrakt nie je zmluvou v zmysle
Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom, vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy
medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.
I.
Účastníci kontraktu
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán :
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
IČO:
(ďalej len „MH SR“)

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava,
JUDr. Vazil Hudák, minister hospodárstva SR
Štátna pokladnica
SK5281800000007000061569
SPSRSKBA
00686832
a

Riešiteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán :
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
IČO:
(ďalej len „SIEA“)

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, 27
JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
Štátna pokladnica
SK6581800000007000062596
SPSRSKBA
00002801

II.
Predmet kontraktu
Predmetom kontraktu je poskytnutie bežného transferu na činnosť SIEA a na zabezpečenie
ostatných úloh vykonávaných SIEA pre MH SR v súlade so zriaďovacou listinou SIEA
a poskytnutie kapitálového transferu na výmenu, obstaranie a rekonštrukciu zastaraného
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

III.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
IV.
Platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov je stanovený v súlade s uznesením vlády SR č. 544/2015
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 a z toho vyplývajúcich záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 pre rozpočtovú kapitolu MH SR
a v nadväznosti na list MH SR č. 13584/2016-2100-03707 zo dňa 28.01.2016. V zmysle
listu MH SR č. 13584/2016-2100-03707 zo dňa 28.01.2016 bol schválený rozpočet bežných
výdavkov vo výške 1 740 000 €. Následne bol interným rozpočtovým opatrením MH SR
č. 13584/2016-2100-09051 zo dňa 08.02.2016 rozpočet bežných výdavkov znížený
o 400 000 €. Rozpočtovým opatrením MF SR č. MF/009542/2016-441 zo dňa 05.02.2016
bol rozpočet bežných výdavkov zvýšený o 1 307 000 € na financovanie činností súvisiacich
s OP VaI a OP KaHR.
2. Upravený rozpočet na bežné výdavky (04.3.5./641 001) na rok 2016 pre SIEA je stanovený
v celkovej výške 2 647 000 €.
3. Schválený rozpočet na kapitálové výdavky (04.3.5./721 001) na rok 2016 pre SIEA je
stanovený v celkovej výške 30 000 €.
4. Poskytnutie a použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2016 sa riadi
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“) a zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pokladnici).
5. Uvoľňovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov realizuje odbor financovania
ministerstva MH SR, nadväzne na potvrdenie rozpočtového krytia odborom rozpočtu
a platobnej jednotky MH SR, na základe písomnej žiadosti SIEA a písomnej požiadavky
sekcie energetiky MH SR – Žiadosť o uvoľnenie prostriedkov rozpočtu MH SR – a po jej
schválení príslušnými riadiacimi zamestnancami.

V.
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu
1. MH SR sa zaväzuje:
- zabezpečiť financovanie predmetu kontraktu uvedeného v článku II. poskytovaním
finančných prostriedkov formou transferu v zmysle zákona o štátnej pokladnici.
2. MH SR má právo:
- vykonávať kontrolu plnenia všetkých ustanovení v tomto kontrakte.
3. SIEA sa zaväzuje:
- maximálne hospodárne a efektívne vynakladať rozpočtové finančné prostriedky
poskytnuté v rámci tohto kontraktu, zabezpečiť ich riadne vedenie v účtovnej evidencii
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-

a na žiadosť MH SR bezodkladne predložiť požadované údaje z účtovnej evidencie
SIEA,
umožniť kontrolu plnenia všetkých ustanovení tohto kontraktu a zároveň poskytovať MH
SR požadovanú súčinnosť.

4. SIEA je povinná v priebehu rozpočtového roka 2016 zabezpečiť splnenie nasledujúcich úloh:
1.

Implementácia štrukturálnych fondov EÚ

1.1.

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Kód
výzvy

Činnosti z pozície SORO v rámci obdobia udržateľnosti pre projektovú bázu pre SOP PS
(5, resp. 15 rokov v rámci verejného sektora po ukončení realizácie aktivít projektu):
Priorita 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho
rastového potenciálu
Opatrenie: 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
Cieľom bolo zamerať pozornosť privátneho sektora na rozvoj stávajúcich a nových výrobných
kapacít, vytváraním pracovných príležitostí, investíciami do nových technológií a zariadení.
- Kód výzvy 1111010-041 (Schéma štátnej pomoci, „Schéma podpory malých a stredných
podnikateľov“),
- Kód výzvy 1111015-061 (Schéma pomoci de minimis, „Schéma podpory existujúcich
a začínajúcich podnikateľov“).
Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Zamerané na podporu rozvoja podnikania v oblasti priemyslu a služieb, zvýšenie zamestnanosti a
kvality života v regiónoch prostredníctvom verejného sektora. Pri priemyselných parkoch bolo
Opatrenie zamerané na oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál.
- Kód výzvy 1111021 (Inkubátory),
- Kód výzvy: 1111027 – 051 Národný projekt Knižnice (Vytvorenie siete s informačným
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie).
Priemyselné parky :
-

Kód výzvy: 1111024 pre aktivitu „Priemyselné parky“ a 1111025 pre aktivitu „Výrobné
haly“,
Kód výzvy: 1111024-051 pre aktivitu „Priemyselné parky“ a 1111025-051 pre aktivitu
„Výrobné haly“,
Kód výzvy: 1111024-061 pre aktivitu „Priemyselné parky“ a 1111025-061 pre aktivitu
„Výrobné haly“ (Výzva na predkladanie projektov SOP PS – 2006 – 1.2),
Kód výzvy: 1111024-071 pre aktivitu „Priemyselné parky“ a 1111025-071 pre aktivitu
„Výrobné haly“ (Výzva na predkladanie projektov SOP PS – 2007 – 1.2).

Priorita 2 Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie: 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Určené pre podporu žiadateľov z verejného sektora. Opatrenie bolo zamerané na dobudovanie
a rekonštrukciu infraštruktúry a tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu, obnovu
a ochranu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, podporu tvorby produktov cestovného
ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok a prírodných
zvláštností, budovanie a údržbu turistických chodníkov, cyklociest, kultúrnych trás, oddychových
priestorov ale aj polyfunkčných objektov pre cestovný ruch, zlepšenie verejných prístupov
bezprostredne súvisiacich s konkrétnym projektom v oblasti kultúry a cestovného ruchu
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a v neposlednom rade zatraktívnenie regiónov a lokalít pre vstup investičného kapitálu
prostredníctvom budovania, resp. skvalitňovania komplexných stredísk cestovného ruchu.
- Kód výzvy: 1112010-04
- Kód výzvy: 1112010-081

Pre účely SOP PS vykonávať nasledovné činnosti :
-

-

-

-

spracovanie zasielaných podkladov od príjemcov pomoci v súvislosti
s ukončením udržateľnosti projektu a žiadosťami o výmaz záložného práva;
vyhotovenie listov a Čestných vyhlásení pre príjemcov pomoci v súvislosti so
žiadosťami o výmaz záložného práva;
vypracovanie reportingových tabuliek pre potreby Riadiaceho orgánu pre SOP PS
zasielanie vyžiadaných informácií o implementácii SOP PS na RO;
spolupráca v oblasti kontroly a auditu s Riadiacim orgánom, Platobným orgánom
a kontrolnými orgánmi;
monitoring projektov po splnení 5-ročnej povinnosti zasielania Zoznamu
indikátorov a preverovanie poistného plnenia v zmysle Zmluvy o poskytnutí
NFP;
preverovanie jednotlivých projektov na portáli katastra nehnuteľností v súlade
s materiálom „Postupy pri vyhodnocovaní indikátorov definovaných v zmysle
zmluvy o poskytnutí NFP na úrovni projektu;
plán vykonávania kontrol na mieste – monitoring po ukončení realizácie projektu;
spracovanie podkladov k Funkčnosti priemyselných parkov so štvrťročnou
periodicitou v súlade s materiálom „Postupy pri vyhodnocovaní indikátorov
definovaných v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP na úrovni projektu“;
zverejňovanie informácií súvisiacich s implementáciou opatrení na webovom
sídle SIEA;
administratívne práce v súvislosti s implementáciou opatrení a práce
v registratúrnom stredisku.

1.2.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód
výzvy

Činnosti z pozície SORO v rámci obdobia udržateľnosti pre projektovú bázu pre OP
KaHR (3 roky/ 5 rokov, resp. 15 rokov v rámci verejného sektora po ukončení realizácie
aktivít projektu):
Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
KaHR-111SP-0801
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych
technológií, rozvoj ekologických výrob
KaHR-111SP-0902
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych
technológií, rozvoj ekologických výrob
KaHR-111SP-1001
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych
technológií, rozvoj ekologických výrob
KaHR-111SP-1101
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych
technológií, rozvoj ekologických výrob
KaHR-111SP-1201

a vyspelých

a vyspelých

a vyspelých

a vyspelých
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Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
technológií, rozvoj ekologických výrob
KaHR-111SP/LSKxP-1101
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
technológií, rozvoj ekologických výrob s dôrazom na
marginalizovaných rómskych komunít
KaHR-111DM-0801
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
technológií, rozvoj ekologických výrob
KaHR-111DM-0901
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
technológií, rozvoj ekologických výrob
KaHR-111DM-1301
Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
technológií, rozvoj ekologických výrob

zavedením inovatívnych a vyspelých

zavedením inovatívnych a vyspelých
podporu zamestnanosti príslušníkov

zavedením inovatívnych a vyspelých

zavedením inovatívnych a vyspelých

zavedením inovatívnych a vyspelých

Podopatrenie 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
DOP2008-SIP001
Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest
a adaptability zamestnancov. Spoločná výzva na predkladanie ŽoNFP (MH SR a MPSVaR SR)
Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných
misiách
KaHR-113DM-0801
Podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce a zvýšenie úrovne prezentačných
aktivít podnikov SR na medzinárodných trhoch
KaHR-113DM-0901
Podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce a zvýšenie úrovne prezentačných
aktivít podnikov SR na medzinárodných trhoch
KaHR-113DM-1201
Podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce a zvýšenie úrovne prezentačných
aktivít podnikov SR na medzinárodných trhoch
Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
KaHR-12VS-0801
Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov – výzva pre verejný sektor
KaHR-12VS-0901
Podpora budovania hnedých priemyselných parkov – výzva pre verejný sektor
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
KaHR-13SP-0801
Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií
KaHR-13DM-0901
Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií
KaHR-13SP-1001
Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií
KaHR-13SP-1201
Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike
KaHR-21DM-0801
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Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a službách za účelom zníženia energetickej
náročnosti výrobných a technologických procesov a využitie obnoviteľných zdrojov energie
KaHR-21SP-0801
Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a službách za účelom zníženia energetickej
náročnosti výrobných a technologických procesov a využitie obnoviteľných zdrojov energie
KaHR-21DM-0901
Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a službách za účelom zníženia energetickej
náročnosti výrobných a technologických procesov a využitie obnoviteľných zdrojov energie
KaHR-21SP-0901
Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a službách za účelom zníženia energetickej
náročnosti výrobných a technologických procesov a využitie obnoviteľných zdrojov energie
KaHR-21SP-1301
Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a službách za účelom zníženia energetickej
náročnosti výrobných a technologických procesov a využitie obnoviteľných zdrojov energie
KaHR-21DM-1401
Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a službách za účelom zníženia energetickej
náročnosti výrobných a technologických procesov a využitie obnoviteľných zdrojov energie
KaHR-21DM-1402
Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a službách za účelom zníženia energetickej
náročnosti výrobných a technologických procesov a využitie obnoviteľných zdrojov energie
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky
KaHR-22VS-0801
Podpora budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce – výzva pre verejný
sektor
KaHR-22VS-1001
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce – výzva pre verejný sektor
Prioritná os 3 Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
KaHR-31SP-0801
Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou, nové produkty
cestovného ruchu, obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál
KaHR-31DM-0801
Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou, nové produkty
cestovného ruchu, obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál
KaHR-31SP-0802
Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou, nové produkty
cestovného ruchu, obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál
KaHR-31DM-0902
Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou, nové produkty
cestovného ruchu, obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál
KaHR-31SP-1101
Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou, nové produkty
cestovného ruchu, obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál
KaHR-31SP-1201
Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou, nové produkty
cestovného ruchu, obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál
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KaHR-31DM-1401
Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou, nové produkty
cestovného ruchu, obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál

Pre účely OP KaHR vykonávať nasledovné činnosti :
1.3.

aktualizácia interného manuálu Sekcie ŠF EÚ SIEA k procesom riadenia,
implementácie a monitorovania OP KaHR na základe usmernení RO a CKO;
spolupráca v oblasti kontroly a auditu s Riadiacim orgánom, Platobným orgánom
a kontrolnými orgánmi;
zapojenie sa do pripomienkových konaní strategických materiálov v oblasti
monitorovania projektov v rámci ŠF;
zasielanie pravidelných a iných vyžiadaných informácií o implementácii na RO;
zabezpečovanie administratívnych kapacít - prijímanie nových zamestnancov;
zadávanie údajov do ITMS;
zverejňovanie informácií súvisiacich s implementáciou jednotlivých výziev na
webovom sídle SIEA;
proces uzatvárania dodatkov ku Zmluvám o NFP a Zmluvám o zriadení
záložného práva;
zverejňovanie dodatkov ku zmluvám o poskytnutí NFP a záložným zmluvám
v centrálnom registri zmlúv;
posudzovanie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v zmluve;
administratívne práce v súvislosti s implementáciou jednotlivých výziev a práce
v registratúrnom stredisku;
monitorovanie projektov – administratívna kontrola Monitorovacích správ
projektov;
administratívna kontrola žiadostí o platbu (pri výzvach, ktoré budú zahŕňať
projekty s nezadministrovanou Záverečnou žiadosťou o platbu do 12/2015);
kontrola na mieste u prijímateľa;
vypracovanie podkladov pre uskutočnenie výmazov záložného práva na základe
riadneho ukončenia zmluvného vzťahu;
proces mimoriadneho ukončovania Zmlúv o NFP;
proces overovania hospodárnosti výdavkov.

Operačný program Výskum a inovácie a Operačný program Kvalita životného
prostredia
-

-

vykonávanie časti úloh Sprostredkovateľského orgánu na základe „Zmluvy
o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a
inovácie sprostredkovateľským orgánom“ ev. č.: 136/2015-2050-1200 ako
splnomocnenec SO pre OP VaI , a to v nasledovnej časti OP:
Prioritná os 1 „Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ: 1.2.2 Rast
výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách“;
Prioritná os 2 „Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji,
špecifický cieľ: 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít
v priemysle a službách v Bratislavskom kraji;
proces overovania hospodárnosti výdavkov.
vykonávanie časti úloh Riadiaceho orgánu na základe „Zmluvy o vykonávaní
časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“ ev. č.: 21/2015/5.1
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-

2.

2.1.

2.2.

ako SO pre OP KŽP, a to v nasledovnej časti OP:
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len
„OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR;
Špecifický cieľ 4.1.2: Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE
v Bratislavskom samosprávnom kraji;
Špecifický cieľ 4.2.1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania
OZE v podnikoch;
Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;
Špecifický cieľ 4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich
s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území;
Špecifický cieľ 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného
zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple;
proces overovania hospodárnosti výdavkov,
zabezpečenie prepojenia ITMS (OP KŽP) a MSEE pre potreby prípravy ročných
správ o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti (ďalej
len „ročná správa“) a akčných plánov energetickej efektívnosti.

Spolupráca pri príprave a implementácii legislatívnych predpisov, povinnosti
vyplývajúce z legislatívnych predpisov a strategických dokumentov (vrátane
spolupráce v rámci zabezpečovania SK PRES)
Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných
systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov
− vypracovanie hodnotiacej správy podľa § 6 ods. 7 zákona,
[T: 30.04.2016]
− evidovanie správ z kontroly v monitorovacom systéme podľa § 6 ods. 5 zákona,
− kontrolovanie štatisticky významného percentuálneho podielu správ z kontroly podľa
§ 6 ods. 6 zákona,
− vydávanie osvedčení podľa § 7 ods. 2 zákona,
− vedenie, pravidelná aktualizácia a na svojom webovom sídle zverejňovanie zoznamu
oprávnených osôb podľa § 7 ods. 8 zákona,
− vedenie, pravidelná aktualizácia a na svojom webovom sídle zverejňovanie zoznamu
odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 zákona,
− organizovanie skúšky podľa § 8 ods. 1 zákona,
− vydávanie dokladov o vykonaní skúšky a zapisovanie odborne spôsobilých osôb do
zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 8 ods. 6 zákona,
− zriadenie (aktualizácia) skúšobnej komisie podľa § 8 ods. 7 zákona,
− zapisovanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 9 ods. 1 zákona,
− organizovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 9 ods. 2 zákona,
− vyčiarknutie odborne spôsobilej osoby zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa
§ 9 ods. 4 zákona,
− opätovné zapísanie odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb
po úspešnom vykonaní skúšky podľa § 9 ods. 5 zákona.
[T: priebežne]
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
− organizačné zabezpečenie a odborná účasť na skúškach odbornej spôsobilosti,
− aktualizácia zoznamu odborne spôsobilých osôb (§ 4 zákona č. 657/2004 Z. z.) po
každej zmene,
− zverejnenie zoznamu odborne spôsobilých osôb na požiadanie (§ 4 zákona
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2.3.

2.4

2.5.

č. 657/2004 Z. z.),
− spolupráca pri aktualizačnej odbornej príprave (§ 4 zákona č. 657/2004 Z. z.),
− spolupráca pri novelizácii zákona a vykonávacích predpisov k zákonu.
[T: priebežne]
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
− organizačné zabezpečenie a odborná účasť na skúškach odbornej spôsobilosti
(elektroenergetika, plynárenstvo),
− aktualizácia zoznamu odborne spôsobilých osôb po každej zmene,
− spolupráca pri aktualizačnej odbornej príprave,
− spolupráca pri novelizácii zákona a vykonávacích predpisov k zákonu.
[T: priebežne]
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
− spracovanie údajov poskytnutých podľa § 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.
(sumárne ročné údaje predložené výrobcami KVET z kombinovanej výroby MH SR
za predchádzajúci kalendárny rok),
[T: priebežne]
− vypracovanie priebežnej správy o pokroku KVET za rok 2015,
[T: 30.04.2016]
− spolupráca pri skúškach odbornej spôsobilosti inštalatérov.
[T: priebežne]
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
− spolupráca pri vypracovaní nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov,
[T: priebežne]
− prevádzka monitorovacieho systému
a. základná správa a prevádzka monitorovacieho systému,
b. konzultácie s poskytovateľmi údajov a overovanie údajov zadaných podľa
zákona o energetickej efektívnosti,
[T: priebežne]
c. dopĺňanie monitorovacieho systému za účelom vyhodnocovania úspor
energie pre potreby ročných správ a akčných plánov energetickej efektívnosti
v súlade s požiadavkami MH SR a smernice 2012/27/EÚ o energetickej
efektívnosti,
− vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej
spôsobilosti pre energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb,
[T: priebežne]
− vykonávanie aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov,
[T: priebežne]
− vyhodnocovanie výsledkov hodnotenia poskytnuté podľa § 7 ods. 10 súhrnne za
Slovenskú republiku,
[T: 30.06.2016]
− vyhodnocovanie súborov údajov o vykonaných energetických auditoch,
[T: 30.06.2016]
− vypracovanie správy z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov
a zverejnenie na webe (§ 10),
[T: 31.03.2016]
− overenie energetickej náročnosti štatisticky významného počtu obnovených
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verejných budov,

[T: priebežne]

− sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie na svojom webovom sídle údajov
o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch,
[T: 31.03.2016]
− informovanie na svojom webovom sídle a prostredníctvom dostupných hromadných
informačných prostriedkov o možnostiach prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti,
o skúškach odbornej spôsobilosti a o aktualizačnej odbornej príprave pre
energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb,
− návrh dohôd o úspore energie a iných trhovo orientovaných systémov zameraných na
energetickú efektívnosť fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
− zabezpečovanie výmeny informácií vo verejnej správe o najlepších postupoch
v oblasti energetickej efektívnosti,
− spolupráca s Komisiou pri výmene informácií o najlepších postupoch v oblasti
energetickej efektívnosti,
− zverejňovanie na svojom webovom sídle zoznam prípustných opatrení na zvýšenie
energetickej účinnosti, na zlepšenie energetickej efektívnosti a všeobecný rámec
merania a overovania úspor energie,
− vydávanie zoznamu vhodných opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a opatrení
na zlepšenie energetickej efektívnosti pri verejnom obstarávaní,
− vypracovanie usmernenia/í, ktoré môže slúžiť pri zadávaní zákaziek podľa zákona
o verejnom obstarávaní ako hodnotiace kritérium z hľadiska environmentálnej
charakteristiky alebo efektívnosti prevádzkových nákladov pri obstarávaní
energeticky významných výrobkov, pneumatík, služieb, verejných budov obnovy
verejných budov, balíka energeticky významných výrobkov,
− poskytovanie informácií mikropodnikateľom, malým podnikateľom o
• možnostiach využitia podporných schém energetickej efektívnosti,
• možnostiach podporných programov na vypracovanie a realizáciu energetického
auditu,
• systéme energetického manažérstva a jeho pomoci pri podnikaní,
− poskytovanie informácií domácnostiam o podporných schémach energetickej
efektívnosti a o možnostiach poskytnutia a o vhodnosti energetických auditov pre
budovy a domácnosti,
− meranie, kontrola a overovanie štatisticky významného podielu opatrení na zlepšenie
energetickej efektívnosti vykonaných poskytovateľmi údajov do monitorovacieho
systému,
− návrh opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti konečných spotrebiteľov,
vrátane domácností, a to najmä
− opatrení na podporu zmeny správania konečného spotrebiteľa a koncového
odberateľa,
− opatrení na zlepšenie informovania konečných spotrebiteľov a spotrebiteľských
organizácií počas zavádzania inteligentných meracích systémov o nákladovo
efektívnych a jednoduchých zmenách vo využívaní energie,
− informovanie verejných subjektov o možnostiach realizácie opatrení na zlepšenie
energetickej efektívnosti v jeho pôsobnosti, najmä o
• opatreniach na úsporu energie a opatreniach na zlepšenie energetickej
efektívnosti, najmä pre oblasť budov,
• možnostiach zavedenia systému energetického manažérstva využívania
energetických auditov,
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•

možnostiach využívania energetickej služby na financovanie opatrení na
zlepšenie energetickej efektívnosti a na zlepšenie energetickej efektívnosti
z dlhodobého hľadiska,
• možnostiach obstarávania výrobkov, služieb a budov s vysokou energetickou
efektívnosťou,
• možnosti uzatvorenia dlhodobých zmlúv o energetickej efektívnosti pri výzvach
na predkladanie ponúk týkajúcich sa zákaziek na poskytovanie služieb
s významným energetickým obsahom,
− informovanie vlastníkov nájomného bytu na účel sociálneho bývania najmä o
• opatreniach na úsporu energie a opatreniach na zlepšenie energetickej
efektívnosti, najmä pre oblasť budov,
• možnostiach zavedenia systému energetického manažérstva a využívania
energetických auditov,
• možnostiach využívania energetickej služby na financovanie opatrení na
zlepšenie energetickej efektívnosti a na zlepšenie energetickej efektívnosti
z dlhodobého hľadiska,
− pomoc obciam a vyšším územným celkom pri vypracovaní plánov energetickej
efektívnosti,
− poskytovanie koncovým odberateľom elektriny a koncovým odberateľom plynu,
• informácií o dostupných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti,
• porovnateľných profilov spotreby koncových odberateľov elektriny v rovnakej
kategórii spotreby elektriny,
• porovnateľných profilov spotreby koncových odberateľov plynu v rovnakej
kategórii spotreby plynu,
• informácií o technických špecifikáciách elektrických spotrebičov a spotrebičov
plynu,
[T: priebežne]

2.6.

− pre úlohy uvedené v bode 2.5 (vychádzajúcich zo Zákona o energetickej efektívnosti)
platí, že SIEA bude na svojej existujúcej web stránke aktualizovať potrebné
informácie a odprezentuje návrhy podporných publikácií a aktivít v rámci nového
národného projektu Žiť energiou.
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020
(3AP)
− vyhodnocovanie plnenia akčného plánu po jednotlivých sektoroch,
[T: 31.03.2016]
− plnenie opatrení vyplývajúcich pre SIEA z 3. Akčného plánu,

2.7.

[T: priebežne]
− realizácia informačnej kampane zameranej na energetickú efektívnosť – projekt ŽIŤ
ENERGIOU (administrácia projektu).
[T: priebežne]
Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za
rok 2015
− koordinácia nominovaných osôb zodpovedných za poskytovanie údajov do
monitorovacieho systému a pravidelne informovať ministerstvo o činnosti skupiny,
[T: priebežne]
− zabezpečiť zvyšovanie povedomia nominovaných osôb, ako aj členov Stálej
medzirezortnej komisie pre prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti, a to
v oblasti vyhodnocovania a navrhovania opatrení energetickej efektívnosti
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a organizovať úzko špecializované semináre zamerané na riešenie konkrétnych
problémov pri vyhodnocovaní,
[T: priebežne]
− zber, spracovanie, kontrola, analýza údajov potrebných na vyhodnocovanie opatrení
energetickej efektívnosti za rok 2015 po jednotlivých projektoch,
[T: 29.02.2016 – 1. verzia vyplnených excelovských tabuliek]
− návrh ročnej správy podľa požiadaviek MH SR, minimálne však podľa štruktúry
a v rozsahu ročnej správy za rok 2014, priebežne iniciatívne informovať o priebehu.
[31.03.2016 – finálna verzia excelovských tabuliek a finálny návrh ročnej správy so
zapracovanými pripomienkami MH SR a pracovnej skupiny]
2.8.

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2020 (4AP)

2.9.

− koordinácia nominovaných osôb zodpovedných za poskytovanie údajov do
monitorovacieho systému a pravidelne informovať ministerstvo o činnosti skupiny,
[T: priebežne]
− zabezpečiť zvyšovanie povedomia nominovaných osôb, ako aj členov Stálej
medzirezortnej komisie pre prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti, a to
v oblasti vyhodnocovania a navrhovania opatrení energetickej efektívnosti
a organizovať úzko špecializované semináre zamerané na riešenie konkrétnych
problémov pri vyhodnocovaní,
[T: priebežne]
− zabezpečenie kompletného zberu údajov potrebných k príprave akčného plánu po
jednotlivých opatreniach energetickej efektívnosti (vyhodnotenie opatrení
energetickej efektívnosti za roky 2014-2016), formálna kontrola údajov od všetkých
relevantných subjektov, začatie vecnej kontroly zozbieraných údajov po projektoch,
[T: 05.12.2016 – informácia o priebehu zberu, spracovania, kontrole]
− nastavenie systému zberu, spracovania, kontroly, analýzy zozbieraných údajov pre
potreby prípravy akčného plánu a jeho odovzdanie v r. 2017 (vyhodnotenie opatrení
energetickej efektívnosti za roky 2014-2016, ako aj návrh nových a pokračujúcich
opatrení na roky 2017-2020), priebežne iniciatívne informovať o pokroku.
[T: 31.12.2016 – informácia o stave nastavenia systému zberu, spracovania, kontroly,
analýzy vrátane odborných kapacít na správne zabezpečenie úloh súvisiacich
s prípravou 4AP]
Implementácia smernice 2010/31/EU o energetickej hospodárnosti budov
− spolupráca s MH SR a TSÚS pri zladenom konaní CA EPBD IV k smernici v
rozsahu vypracovania odpovedí na dotazníky pre potreby pracovných skupín CA
EPBD IV, vypracovania správy z rokovaní štruktúrovaných plenárnych zasadnutí CA
EPBD IV v preddefinovaných paralelných sekciách, príprava prezentácií na
preddefinované paralelné sekcie v rámci CA EPBD IV, príprava podkladov pre
priebežnú správu CA EPBD IV za SR podľa účasti v preddefinovaných sekciách CA
EPBD IV, účasť na tematických študijných cestách v rámci CA EPBD IV,
[T: priebežne]
− predkladanie stanoviska na rokovanie CA EPBD 5 dní pred rokovaním a podanie
správy 14 dní po zasadaní,
[T: priebežne]
− spolupráca pri rokovaniach o revízii smernice, spolupráca pri príprave pripomienok
a podkladov vrátane aktívnej spolupráce s MH SR počas SK PRES.
[T: priebežne]

2.10.

Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti
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− spolupráca pri zmene a doplnení dotknutých všeobecne záväzných právnych
predpisov (napr. predpokladaná novela zákona o energetickej efektívnosti),
[T: priebežne]
− spolupráca pri príprave stanovísk na zasadnutia výborov, seminárov ako aj pri
príprave podkladov týkajúcich sa smernice,
[T: priebežne]
− spolupráca pri revízií smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti
o vrátane úloh počas SK PRES v EU v druhom polroku 2016,
[T: priebežne]

2.11.

− spolupráca s MH SR pri zladenom konaní CA EED k smernici v rozsahu najmä:
vypracovania odpovedí na dotazníky pre potreby pracovných skupín CA EED,
vypracovania správy z rokovaní štruktúrovaných plenárnych zasadnutí CA EED
v preddefinovaných paralelných sekciách, príprava prezentácií na preddefinované
paralelné sekcie v rámci CA EED, príprava podkladov pre priebežnú správu CA EED
za SR podľa účasti v preddefinovaných sekciách CA EED, spolupráca na príprave
PM CA EED, 20.-21.10.2016 v Bratislave,
[T: priebežne]
− účasť na špecializovaných seminároch a konferenciách organizovaných Európskou
komisiou a jej útvarmi (napr. JRC) k implementácii smernice EED,
[T: priebežne]
− predkladanie stanoviska na rokovanie CA EED 5 dní pred rokovaním a podanie
správy 14 dní po zasadaní.
[T: priebežne]
Energetická politika SR a európske politiky a stratégie
− spolupráca pri presadzovaní energetickej politiky - časť vzdelávanie,
[T: priebežne]
− spolupráca pri príprave EU Heating and Cooling Strategy a jej implementácií
v podmienkach SR.
[T: priebežne]

2.12.

Účasť zástupcov SIEA v medzinárodných výboroch a fórach – EÚ
− Výbor pre energetickú efektívnosť; ako alternát,
− Riadiaci výbor pre Horizont 2020 nahradzujúci výbor programu Inteligentná energia
– Európa II (IEE II) - ako alternát (závisí od predmetu rokovania); a poskytovanie
informácií pre slovenských žiadateľov o výzvach nástupcu programu Horizont 2020
(najmä v oblastiach energetická efektívnosť, OZE),
− Výbor pre energetickú hospodárnosť budov EPBD Committee (DG ENER); ako
alternát,
− Normalizačný výbor CEN/SFEM – Sektorálne fórum pre energetické manažérstvo,
ako hlavný kontaktný bod, Normalizačný výbor CEN/CLC/JWG 1 – Energetické
audity, ako hlavný kontaktný bod,
− Normalizačný výbor CEN/CLC/JWG 2 – Potvrdenia o pôvode a energetické
certifikáty, ako hlavný kontaktný bod,
− Normalizačný výbor CEN/CLC/JWG 3 – Energetické manažérstvo, ako hlavný
kontaktný bod,
− Normalizačný výbor CEN/CLC/JWG 4 Výpočty energetických úspor, ako hlavný
kontaktný bod,
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− Technická komisia CEN/TC 228 – Vykurovacie systémy v budovách, ako hlavný
kontaktný bod,
− Normalizačný výbor ISO/TC 257 – Hodnotenie energetických úspor, ako hlavný
kontaktný bod,
− Normalizačný výbor ISO/TC 242 – Energetické manažérstvo, ako hlavný kontaktný
bod,
− Účasť na iných výboroch týkajúcich sa oblastí energetickej efektívnosti, budov, OZE,
prípadne spotrebičov.

2.13.

V rámci 2.12. stanoviská a pozície predkladať v termíne 5 dní pred rokovaním
a správy v termíne do 14 dní po rokovaní
Účasť zástupcov SIEA v medzinárodných pracovných skupinách, výboroch a fórach –
IEA
− Pracovná skupina pre energetickú efektívnosť (EEWP) – účasť na rokovaní
pracovnej skupiny podľa požiadavky MH SR, účasť na špecifických workshopoch
organizovaných IEA pre oblasť EE, príprava prezentácií a národných správ SR,
aktualizácia databázy IEA o politikách a opatreniach energetickej efektívnosti
a indikátoroch energetickej efektívnosti za SR, ako alternát,
− Pracovná skupina pre technológie konečnej spotreby (EUWP) – účasť na rokovaní
pracovnej skupiny podľa požiadavky MH SR, pravidelná príprava národných správ,
monitoring aktivít a posúdenie prínosov zo zapojenia sa SR do vybraných
Implementačných dohôd IEA v oblasti koncových technológií, ako alternát,
− Pracovná skupina pre technológie OZE (REWP) – účasť na rokovaní pracovnej
skupiny a špecializovaných workshopoch ako súčastí rokovaní pracovnej skupiny,
príprava prezentácií a národných správ, monitoring aktivít a posúdenie prínosov zo
zapojenia SR do vybraných technologických programov spolupráce IEA v oblasti
OZE: solárne technológie, vykurovanie a chladenie (Solar Heating and Cooling SHC), prezentovanie výskumných výsledkov v rámci zasadnutí výkonného výboru
SHC, aktualizácia údajov v databáze IEA pre OZE za SR, ako hlavný kontaktný bod.
V rámci 2.13. stanoviská a pozície predkladať v termíne 5 dní pred rokovaním
a správy v termíne do 14 dní po rokovaní.

2.14.

Účasť zástupcov SIEA v ostatných medzinárodných výboroch, fórach a medzinárodná
spolupráca
Energetická charta:
− Výbor pre protokol o energetickej efektívnosti a súvisiacich aspektoch (PEEREA),
ako hlavný kontaktný bod
• vrátane koordinácie členských štátov pred zasadnutiami PEEREA počas SK
PRES v EU v druhom polroku 2016.
Európska environmentálna agentúra:
− Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (EIONET), ako hlavný
kontaktný bod.

3.

V rámci 2.14. stanoviská a pozície predkladať v termíne 5 dní pred rokovaním
a správy v termíne do 14 dní po rokovaní.
Účasť v národných a medzinárodných finančných mechanizmoch zameraných na
energetickú efektívnosť a využívanie OZE
− v národných
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•

•
•
•

•
•
•

sledovanie spotreby energie na vykurovanie bytových domov, na ktorých boli
realizované opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti na základe zmluvy
o financovaní z mechanizmu JESSICA prostredníctvom ŠFRB,
[T: priebežne]
podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energickej
efektívnosti verejných budov,
nevyhnutné výdavky spojené s implementáciou národných projektov „Žiť
energiou“ a „Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti
energetickej efektívnosti verejných budov“ financovaných z OP KaHR,
Národný projekt „Žiť energiou“,
 nevyhnutné aktivity potrebné na realizáciu národného projektu, ktoré
nebude možné financovať z operačného programu Kvalita životného
prostredia (OP KŽP),
[T: priebežne]
Národný projekt „Odborne o energii“
 nevyhnutné aktivity potrebné na realizáciu národného projektu, ktoré
nebude možné financovať z OP KŽP,
[T: priebežne]
Národný projekt „Zelená domácnostiam“,
 nevyhnutné aktivity potrebné na realizáciu národného projektu, ktoré
nebude možné financovať z OP KŽP,
[T: priebežne]
Národný projekt „Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti“,
 nevyhnutné aktivity potrebné na realizáciu národného projektu, ktoré
nebude možné financovať z OP KŽP.
[T: priebežne]

− v medzinárodných
• implementácia grantovej dohody č. 015 pre Energetickú efektívnosť vo verejných
budovách,
• monitorovanie projektov,
[T: priebežne]
PROJEKT BOHUNICE
− implementácia Programu Bohunice formou národnej cesty,
− nevyhnutné aktivity potrebné na realizáciu implementácie Programu Bohunice, ktoré
nebude možné financovať na základe Delegation Agreement.
4.

Poskytovanie informácií pre verejnosť a účastníkov trhu s energiou v oblasti energetickej
legislatívy, úspor energie a využívania OZE
[T: priebežne]

5.

Prezentácia úspor energie a využívania OZE na odborných konferenciách, seminároch,
veľtrhoch a výstavách a organizovanie odborných konferencií, seminárov a okrúhlych
stolov s energetickou tematikou
[T: priebežne]

6.

Spolupráca s vysokými školami, profesijnými združeniami, výskumno-vývojovými
inštitúciami, inštitúciami v oblasti technickej normalizácie, akreditácie a skúšobníctva
s cieľom prípravy a zavádzania systémov energetického manažérstva a inovatívnych
technológií zameraných na úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
[T: priebežne]

7.

Medzinárodná spolupráca, účasť v medzinárodných združeniach energetických agentúr
a v medzinárodných projektoch zameraných na úspory energie, OZE, výskum/vývoj
v energetike a inovácie (napr. zastupovanie SR v medzinárodných projektoch na
zmluvnej báze pri max. 50 % spoluúčasti SR pri hradení nákladov na projekt)
[T: priebežne]
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8.

Podpora rozvoja inovačných aktivít
a) v spolupráci so zriaďovateľom presadzovanie zámerov rozvojových projektov
a iniciatív EÚ a podpora rozvoja inovačných aktivít v celom inovačnom systéme SR,
s cieľom zvýšenia efektívnosti domácej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti,
aktivity orientované na rozvoj kreatívneho priemyslu, podpory inovačných aktivít
podnikov so zameraním na MSP, motivačné nástroje rastu inovácií v podnikoch
a prehĺbenie podpory spolupráce univerzít, výskumných inštitúcií a podnikov
s využitím najlepších príkladov z EÚ,
[T: priebežne]
b) rozvoj vedomostnej základne zamestnancov SIEA a zriaďovateľa,
[T: priebežne]
c) realizácia národných projektov v rámci OP VaI.
[T: priebežne]

9.

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“
a) organizácia priebehu a hodnotenia, propagácia a administrácia súťaže,

10.

[T: 30.06.2016]
b) spolupráca pri zabezpečovaní slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže,
[T: 30.06.2016]
c) vyhodnotenie uplynulého ročníka súťaže, príprava ďalšieho ročníka súťaže.
[T: 30.12 2016]
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky
Spolupráca so zriaďovateľom pri implementácii Stratégie výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, tvorbe a návrhu opatrení
a implementačných mechanizmov v kontexte stratégie Európskej komisie Európa 2020,
vlajkovej iniciatívy Únia inovácií a programov COSME a Horizont 2020.
[T: 31.12.2016]

11.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumno-vývojových a inovačných aktivít
Nadväzovanie spolupráce s vybranými krajinami s cieľom návrhu a vytvorenia
mechanizmu podpory spolupráce podnikov so zahraničnými podnikateľskými subjektmi
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Účasť na medzinárodných odborných fórach
a v medzinárodných združeniach inovačných agentúr a na spoločných aktivitách.
[T: priebežne]

12.

Hodnotenie investičných zámerov
a) vypracovanie odborných posudkov investičných zámerov internými, príp. externými
expertmi,
b) návrh opatrení pre optimalizáciu hodnotiacich kritérií.
[T: priebežne]
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VI.
Spôsob vyhodnotenia kontraktu
1. Plnenie úloh vyplývajúcich z tohto kontraktu bude SIEA vykonávať polročne. Vyhodnotenie
plnenia úloh predloží SIEA sekcii energetiky MH SR najneskôr do 30. dňa po skončení
príslušného polroka. Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov bude SIEA predkladať
sekcii energetiky MH SR štvrťročne najneskôr do 19. dňa po skončení príslušného štvrťroka
okrem vyhodnotenia čerpania za posledný štvrťrok, ktoré predloží do 25. dňa po skončení
príslušného štvrťroka.
2. Súčasťou už predloženého plnenia úloh a vyhodnotenia čerpania finančných prostriedkov
podľa bodu 1 bude stanovisko (vyjadrenie) sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR, ktoré
SIEA zabezpečí za plnenie a čerpanie finančných prostriedkov úlohy v čl. V ods. 4 :
- úloha č. 1. Implementácia štrukturálnych fondov EÚ (za časť 1.1. Sektorový
operačný
program
Priemysel
a služby;
1.2.
Operačný
program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a 1.3. Operačný program Výskum a inovácie),
-

úloha č. 3. Účasť v národných a medzinárodných finančných mechanizmoch
zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie OZE (za
implementáciu
národných projektov v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast),

ako aj stanovisko (vyjadrenie) Ministerstva životného prostredia SR, ktoré SIEA zabezpečí
za plnenie a čerpanie finančných prostriedkov úlohy č. 1. Implementácia štrukturálnych
fondov EÚ - za časť 1.3. Operačný program Kvalita životného prostredia.
3. SIEA je povinná vykonať finančné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a príslušného Pokynu Ministerstva financií SR
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a predložiť ho MH SR.

VII.
Zverejnenie kontraktu
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR bezodkladne po jeho podpise oboma účastníkmi kontraktu.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tento kontrakt môže byť menený a doplňovaný na základe vzájomnej dohody MH SR
a SIEA. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomným a očíslovaným dodatkom,
schváleným a podpísaným oboma účastníkmi kontraktu.
2. Kontrakt je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých MH SR obdrží tri rovnopisy a SIEA
dva rovnopisy.
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3. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi kontraktu. Tento
kontrakt nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prvom zverejnení v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Tento kontrakt je povinne zverejňovanou
zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si tento Kontrakt prečítali, porozumeli jeho obsahu,
uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle, na znak čoho štatutárny orgán
MH SR a štatutárny orgán SIEA pripájajú svoje podpisy a odtlačky pečiatok.
Bratislava dňa

JUDr. Vazil Hudák
minister hospodárstva SR

Bratislava dňa

JUDr. Svetlana Gavorová
generálna riaditeľka
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