
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 7/2018 

uzatvorená podl'a §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

Požičiavateľ: 

Správca: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Slovenská republika 
Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49, 814 3 8 Bratislava 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. - predseda 

Ing. Ján Malík, CSc. - vedúci úradu 

00037869 

2020844914 

Štátna pokladnica 

Zriadená zákonom č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémií vied 

(ďalej len "požičiavate!'") 

Vypožičiavateľ: 

Správca: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Slovenská republika 

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 

RNDr. Ján Madarás, PhD. - riaditel' 

00586943 

202089499 

Štátna pokladnica 

Štátna príspevková organizácia, zriadená uznesením Predsedníctva SAV č. 424. zo dňa 24.9.2002, 

aktuálna zriaďovacia listina vydaná P SA V č. j. 660/0214/2002 zo dňa 8.1 0.2002 v znení Dodatku č. l 

zo dňa 3.11.2001 a Dodatku č. 2 zo dňa 20.10.2016. 

(ďalej len "vypožičiavate!'") 

uzatváraj ú túto Dohodu o zániku Zmluvy o výpožičke č. 7/2018 v znení Dodatku č. l: 

l. Strany tejto dohody uzatvorili dňa 26. 10. 2018 Zmluvu o výpožičke č. 7/2018, predmetom 
ktorej je výpožička budovy so súpisným číslom 3962, s ituovanej na parcele č. 5012/4, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 4896, nachádzajúcej sa na Valašskej ulici l v katastrálnom území Staré 
Mesto, okres Bratislava I. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zániku zmluvy špecifikovanej v bode l tejto dohody ku dňu 
31. 10. 2021 v súlade s rozhodnutím Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 75. C zo dňa 
S. 8. 2021. 

3. Zmluvné strany sa zaväzuj ú k vysporiadaniu vzáj omných záväzkov vyplývajúcich 
z vyúčtovania zálohových platieb za spotrebu elektrickej energie, vodného, stočného 

a zrážkovej vody naj neskôr do 30. l l. 2021. 

4. Zmluvné strany tej to dohody vyhlasujú, že obsah tejto dohody je im dostatočne určitý 
a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, dohodu si prečítali , oboznámili sa s jej 
obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

l 



S. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust.§ 47a ods. l Občianskeho zákonníka v spojení 
s ust. § Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Táto dohoda je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
dvoch rovnopisoch. 

• v 1 1 -08- 2021 v Bratislave, dna .............. . 

Za požičiavateľa 

Ing. Ján Malík, CSc. 
vedúci Úradu SA V 
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Za vypožičiavatel'a 

RNDr. Ján Madarás, PhD. 
riaditeľ 

Ústav vied o Zemi SAV 

l 
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