
Dohoda o ukončeníZm|uvy o podielovom výkone spľávy majetku štátu
Uzafuorená podl'a $ 4 zríkona č,.2'78119'93 Z. z. o správe majetku štáfu v męní neskorších pľedpisov (ďalej ako ,,zákon

o správe majetku štátu") (ďalej ako ,,Dohoda")

vzatvoręná medzi

Slovenská inovačná a eneľgetická agentrúľa

ztiadená rozhođnutím Ministľa hospodárstva SR č. 6311999 s účinnosťou od I. mája 1999 v
zneni nađv đzný ch ľozhodnutí
(ďalej ako,,SIEA")

Úrad pľe ŕeguláciu siet'ových odvetví
Sídlo: Tomášikova28c,821 01 Bratislava 3

a

Sídlo:
Štatutáľny oľgiĺn:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IČo:
DIČ:
ĺČ npH:
Vecne zodpovedná
osoba:

Statutárny oľgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČo:
DIČ:
Vecne zodpovedná
osoba:

1.1

Bajkalská 27,827 99 Bratislava

|ng. Peter Blaškovitš, geneľálny ľiaditeľ
Státna pokladnica

00 002 801
202087 77 49
sK 20 20 87 77 49

mail:

$"dr"j Juris, predseda
Státna pokladnica

36 069 841
Ż0 21 59 98 66

, mail:

zriadený zákonom č.2761200I Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení
niektoých zákonov zo dřta 14. jiĺna200l
(ďalej ako,,Úľad")
(spolu ďalej ako,,Zmluvné stľany", j ednotlivo,,Zmltuvná strana")

ČHnok I.
Pľedmet Dohody

Zmluvné stľany uzatvorili dňa 31 . januára2}I3 Zmluvu o podielovom výkone správy
majetku štátu, ktorá sa stala účinnou đňa 01. februáľa 2013 vznenijej Dodatku č. 1
kZmluve o podielovom qikone správy majetku šttÍu, zo dřn 25. jina Ż0I3, ktoý sa
stal účinným dňa 26. jina 2013 (spolu ďalej ako ,,Zmluva").
Predmetom zmluvy bol podieloý v'ýkon sprály nehnuteľného majetku štátu, k budove'
tak ako je deťrnovaná v Članku I. odsek I. Zmluvy.

1.2



1.3

1.5

1.4

Zmluvné strany sa dohodli na ukoněení Zmluvy, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti
Dohody. Ukončením ZmIuvy zanikajv všetĘ prźxa apovinnosti Zmluvných stľiín zo
Zmluvy s výnimkou ých pľáv a povinností, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných
stľán v Zmluve alebo Dohode alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
skoněení Zmluvy.
Zmluvné strany sa đohodli, že prźxa a povinnosti resp. nĺĺľoky a závazky, ktoré vznikli
alebo vzniknú nazźlkladę Dohody, trvajú aj po ukončení Zmluvy.
Zmluvné strany podpisom tejto Dohody potvrđzuju, že dňa .........................došlo
k podpisu pľotokolu, obsahom ktoľého je prevzatie správy majetku štátu k budove
zÚruđuako správcu majetku štátu na SIEA ako správcu majetku štátu.

čHnok II.
Pľáva a povinnostĺ Zmluvných strán

2.I Zmluvné strany sa dohodli' ŽeÚtaduhradí za plnenia posky1nuté alebo sprostľedkované
prostľedníctvom SIEA nazźi<Iađę Zmluvy, deťrnované v Clánku III. odsekoch I' až3
do tľidsiatich dní, odo dňa kedy mu bude doručená faktúľa za tielo plnenia zo strany
SIEA.

2.2 Zmluvné stľany sa ďalej dohodli, že đeí v ktorom Zmluvĺé strany podpísali protokol
podl'a odseku 1.5 Dohody, je posledným dňom, zaktoý SIEA vzníkánárok na úhľadu
plnení uvedených v Članku III. odseko ch I aŽ3 Zmluvy zo stľany Úľadu.

2.3 SIEA sazaväzvje ĺystaviť a doručiť Úrađu faktúru podľa predchádzĄúceho odseku do
dvooh mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody. V pľípade ak SIEA nebude môcť
vyčísliť niektoľé zpoložiek uvedených vČhnku III. odsekoch 7 až' 3 Zm\uvy, je
povinná o tejto skütočnosti bezodkladne infoľmovať Úrad prostľedníctvom vecne
zodpoveđných osôb a vystaviť faktúru na položĘ, ktoľé sú jej znĺĺme.

Ż.4 Faktuľa pođľa Dohody musí obsahovať všetĘ náležitosti podľa plaĘých právnych
predpisov SR, špeciÍikáciu fakturovanej sumy a musí byť vystavená v súlade s touto
Dohodou. V pľípade, Že ťaktiranebude obsahovať všetĘ náleŽitosti v zmysle platnych
právnych predpisov a tejto Dohody, je Úľad oprávnený vrátiť ju SIEA na prepracovanie
alebo doplnenie v lehote splatnosti faktúry. SIEA je povinná vystaviť a predloŽiť
opľavenú, ľesp. doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovarlých dokumentov. Dňom
doručenia opravenej a úplnej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti. Po dobu
vybavovania reklamácie faktúry nie je Úrad v omeškaní s úhľadou faktuľovanej sumy
a SIEA nemá naľok na rihľadu úľoku z omeškania.

2.5 Úľad sa podpisom dohody zavazuje uhľadiť SIEA náklady súvisiace s upľataním
priestoľov, ktoré užíval Urad. Rozsah, spôsob a cęna prác bude predmetom dohody
Zmluvných strán pľostredníctvom Vecne zodpovedných Zmluvných stľán. Bez
uzatvoĺenia takejto dohody nemá SIEA pľávo na náhľadu ýchto nákladov zo strany

Úľadu.
2.6 Zm|uvné strany sa ďalej dohodli, že 30 dní odo dňa účinnosti Dohody uzatvoľia zmluvu'

predmetom ktorej bude bezplatĺéužívanie kanceláriíć.435 o výmeľe 19,6317ŕ,č,.434
o výmere 26,33 ffiZ, č. 433 o ýmeľe 12,74 rrŕ, č. 432 o qýmeľe 4,55 m2, 432'A
oqýmere I,2I mŻ,432-B ovýmeľe I,34 m2 aguáže č.035b ovýmeľe 20,55 m2
Úľađom.



čHnok III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany podpisom Dohody prehlasujú, Že si Dohodu prečítali, jej obsahu
poľozumeli anaznak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Svojim podpisom potvľdzujú,
Že Dohođu'neuzavľeli v tiesni, pod nátlakom ani zanápađne nevyhodných okolností.

3.2 Zmluvĺé strany podpisom tejto Dohody beru na vedomie, že Dohoda je povinne
zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia $ 5a ods. 1 zźłkona č). 2lll2000 Z. z.

o slobodnom pľístupe k informáciámao zĺnene a doplnení niektoých predpisov (zźlkon
o slobode informácií) v zneni neskorších pľedpisov v spojení s ustanovením $ 47a
zźlkona č.4011964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmlwné stľany sa
dohodli, Že Dohodu merejru SIEA do siędmich dní odo dňa jej podpisu. Dohoda
nadobúda platnosť dňom jej pođpisu Zmluvnými stľanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centľálnom registľi zmlúv.

3.3 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre kaŽdú zo Zmluvných stĺán.
3.4 Práva a povinnosti Zmluvĺých stľlín qýslovne neupľavené Dohođou sa sprawjú

príslušnými ustanoveniami Zźkoĺa o správe majetku štátu a ostatnými pľávnymi
predpismi platnymi na uzemí Slovenskej republiky.

V Bľatislave, dňa V Bľatislave, dňa

ZaUradz Za SIEA:

Úrađ pľe r, ĺláciu sieťových odvetví
Andrej Juris

pľedseda úradu

Slovenská inovačná a energetická agent(
Ing. Peteľ Blaškovitš tng' Luc' , MeloŠová

generálny riaditel'


