
 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRATISLAVA 
 

 

 

Bratislava, 30.11.2015 

          Číslo: 2015/KGR/22985  

 

 

 

P O V E R E N I E 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 

00002801 (ďalej len „SIEA“), v zastúpení JUDr. Svetlana Gavorová, štatutárny zástupca týmto 

poveruje:  

 

Ing. Jaroslava Chocholáčka, riaditeľa Sekcie energetických činností SIEA,  

 

- na podpisovanie Zmlúv o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Domácnosťou na druhej 

strane,    

- na podpisovanie Zmlúv o preplácaní poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, 

uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Zhotoviteľom na druhej strane.     

 

 

 

 .................................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová 

    generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 

Ing. Jaroslav Chocholáček, riaditeľ Sekcie energetických činností SIEA svojim podpisom potvrdzuje, 

že rozumie obsahu a účelu svojho poverenia a toto poverenie prijíma. 

 

 

 

 

        ................................................ 

    Ing. Jaroslav Chocholáček  

                  riaditeľ Sekcie energetických činností SIEA 

 

 

  



 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRATISLAVA 
 

 

 

Bratislava, 30.11.2015 

          Číslo: 2015/KGR/22986  

 

 

 

P O V E R E N I E 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 

00002801 (ďalej len „SIEA“), v zastúpení JUDr. Svetlana Gavorová, štatutárny zástupca týmto 

poveruje:  

 

Ing. Romana Uhrinu, samostatný odborný zamestnanec špecialista SIEA,  

 

- na podpisovanie Zmlúv o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Domácnosťou na druhej 

strane,    

- na podpisovanie Zmlúv o preplácaní poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, 

uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Zhotoviteľom na druhej strane.     

 

 

 

 .................................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová 

    generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 

Ing. Roman Uhrina, samostatný odborný zamestnanec špecialista SIEA svojim podpisom potvrdzuje, 

že rozumie obsahu a účelu svojho poverenia a toto poverenie prijíma. 

 

 

 

 

        ................................................ 

    Ing. Roman Uhrina 

samostatný odborný zamestnanec 

špecialista SIEA 

  



 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRATISLAVA 
 

 

 

Bratislava, 30.11.2015 

          Číslo: 2015/KGR/22987  

 

 

 

P O V E R E N I E 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 

00002801 (ďalej len „SIEA“), v zastúpení JUDr. Svetlana Gavorová, štatutárny zástupca týmto 

poveruje:  

 

Ing. Petra Kovařa, riaditeľa Odboru ostatných podporných programov SIEA,  

 

- na podpisovanie Zmlúv o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Domácnosťou na druhej 

strane,    

- na podpisovanie Zmlúv o preplácaní poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, 

uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Zhotoviteľom na druhej strane.     

 

 

 

 .................................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová 

    generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 

Ing. Peter Kovař, riaditeľ Odboru ostatných podporných programov SIEA svojim podpisom 

potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu svojho poverenia a toto poverenie prijíma. 

 

 

 

 

        ................................................ 

    Ing. Peter Kovař 

riaditeľ Odboru ostatných podporných 

programov SIEA 

 

 

 

 

 



 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRATISLAVA 
 

 

 

Bratislava, 30.11.2015 

          Číslo: 2015/KGR/22988  

 

 

 

P O V E R E N I E 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 

00002801 (ďalej len „SIEA“), v zastúpení JUDr. Svetlana Gavorová, štatutárny zástupca týmto 

poveruje:  

 

Ing. Pavla Fecka, projektového manažéra SIEA,  

 

- na podpisovanie Zmlúv o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Domácnosťou na druhej 

strane,    

- na podpisovanie Zmlúv o preplácaní poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, 

uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Zhotoviteľom na druhej strane.     

 

 

 

 .................................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová 

    generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 

Ing. Pavel Fecko, projektový manažér SIEA svojim podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu 

svojho poverenia a toto poverenie prijíma. 

 

 

 

 

        ................................................ 

    Ing. Pavel Fecko 

projektový manažér SIEA 

  



 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRATISLAVA 
 

 

 

Bratislava, 30.11.2015 

          Číslo: 2015/KGR/23098  

 

 

 

P O V E R E N I E 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 

00002801 (ďalej len „SIEA“), v zastúpení JUDr. Svetlana Gavorová, štatutárny zástupca týmto 

poveruje:  

 

Ing. Karola Kehéra, riaditeľa Regionálnej pobočky Košice SIEA,  

 

- na podpisovanie Zmlúv o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Domácnosťou na druhej 

strane,    

- na podpisovanie Zmlúv o preplácaní poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, 

uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Zhotoviteľom na druhej strane.     

 

 

 

 .................................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová 

    generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 

Ing. Karol Kehér, riaditeľ Regionálnej pobočky Košice SIEA svojim podpisom potvrdzuje, že 

rozumie obsahu a účelu svojho poverenia a toto poverenie prijíma. 

 

 

 

 

        ................................................ 

    Ing. Karol Kehér 

                  riaditeľa Regionálnej pobočky Košice SIEA 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRATISLAVA 
 

 

Bratislava, 30.11.2015 

          Číslo: 2015/KGR/23099  

 

 

 

P O V E R E N I E 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 

00002801 (ďalej len „SIEA“), v zastúpení JUDr. Svetlana Gavorová, štatutárny zástupca týmto 

poveruje:  

 

Ing. Jozef Skonc, zástupca riaditeľa Regionálnej pobočky Košice SIEA,  

 

- na podpisovanie Zmlúv o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Domácnosťou na druhej 

strane,    

- na podpisovanie Zmlúv o preplácaní poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, 

uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Zhotoviteľom na druhej strane.     

 

 

 

 .................................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová 

    generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 

Ing. Jozef Skonc, zástupca riaditeľa Regionálnej pobočky Košice SIEA svojim podpisom potvrdzuje, 

že rozumie obsahu a účelu svojho poverenia a toto poverenie prijíma. 

 

 

 

 

        ................................................ 

    Ing. Jozef Skonc  

                          zástupca riaditeľa  

       Regionálnej pobočky Košice SIEA 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRATISLAVA 
 

 

 

Bratislava,    30.11.2015 

          Číslo: 2015/KGR/22328  

 

 

 

P O V E R E N I E 

Slovenská inovačnej a energetickej agentúry, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava,                

IČO: 00002801 (ďalej len „SIEA“), v zastúpení JUDr. Svetlana Gavorová, štatutárny zástupca týmto 

poveruje:  

 

Ing. Soňu Pulpánovú, samostatnú odbornú zamestnankyňu SIEA,  

 

- na podpisovanie Zmlúv o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Domácnosťou na druhej 

strane,    

- na podpisovanie Zmlúv o preplácaní poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, 

uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a Zhotoviteľom na druhej strane.     

 

 

 

 .................................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová 

    generálna riaditeľka SIEA 

 

 

 

Ing. Soňa Pulpánová, samostatná odborná zamestnankyňa SIEA svojim podpisom potvrdzuje, že 

rozumie obsahu a účelu svojho poverenia a toto poverenie prijíma. 

 

 

 

 

        ................................................ 

    Ing. Soňa Pulpánová 

                    samostatný odborný zamestnanec SIEA 

 


