
Zm|uva o prevode správy majetku štátu
Uzatvorená podľa $ 9 zćlkona ě.278l1993 Z. z. o sprĺve majetku štátu v anení neskorších predpisov (ďalej ako ,,zákon

o správe majetku štátu")

|Izatvotenámeđzi

Slovenská inovačná a eneľgetická agentúľa
Sídlo : Bajkalská 27,P.o. Box 14, 827 99 Bratislava
Štatutárny orgtLn tng. Peter Blaškovitš, geneľálny riaditeľ
Bankovéspojenie: Štátnapokladnica
Číslo účtu:
IČo: 00 002 801
DIČ: 20 ŻO 87 77 49
znadęĺá rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č). 6311999 s účinnosťou od 1 . mtĺja 1999 v
zneni nadv äzný ch ro zho dnutí
(ďalej ako,,SIEA" alebo,,pľebeľajúci")

Úrad pľe ľeguláciu sietoových odvetví
Sídlo: TomášikovaZ8lC,12I 0I Bratislava 3

Štatutárny orgźn: Andrej Juris, predseda
Bankovéspojenie: Štátnapokladnica
Číslo účtu: .
lČo : 36 069 84I
DIČ: 20 21 59 98 66
znadený zákonom č,' 276l200L Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o änenę a doplnení
niektoých zákonov zo día 14. jina200l
(ďalej ako ,,úľad" alebo ,,odovzdávajrĺci")
(spolu ďalej ako ,,zmluvné strany", jednotlivo ,'zmluvná stľana")

čHnok I.
Pľedmet zmluvy

a

1.1 ođovzdávajúci je správcom podielu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej
ľepubliky (ďalej len ,,majetok štátu"), nachádzajtlcom sa v okĺese Bratislava II, obec
Bľatislava m. č. Ružinov, katastrálne ízemie Ružinov, zapisaný v katastri
nehnuteľností vedenom obvodným úradom Bratislava, katastľálny odbor, na liste
vlastníctva č,. 6428, zapísanom ako stavba so súpisným číslom 1467, postavenjłn na
pozemku s parcelným číslom 15294146 so zastavanou plochou 3762 fiŕ, druh stavby
administratívna budova (ďalej ako ,,budovao'), nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Slovenskej republiky, nachadzajícom sa v okľese Bratislava II, obec Bratislava _ m. č.
Ružinov, katastrálne ízemie RuŽinov, zapisaný v katastri nehnuteľností vedenom
obvodným úrađom Bratislava' katastrálny odbor na liste vlastníctva č.6663 ,zapísaĺom
ako pozemok parcely ľegistra C, o výmerę 3762 m2, s parcelným číslom 15294146 so
zastavaĺou plochou 3762 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako
,rpozemok").
odovzdźxąúci odovzdźxa apreberajúci pľebeľá do správy majetok štátu.1.2



čHnok II.
Dôvod, účel a hodnota pľevodu

2.1 Majetok štátu špecifikovaný v odseku 1.1 tejto zmluvy sa stal pľe odovzdávajúceho
prebytočn;fłn majetkom podľa $ 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu. Rozhodnutie
o prebytočnosti vydal spľávca pod číslom 22715l2022lBA dňa 12. jÍúa2022.

2.2 Preberajúci pľeberá tento majetok štátu do správy v súvislosti s plnením svojich úloh,
potrebuje ho pľe riadny ýkon svojich činností. Podpisom zm|uvy vyhlasuje, Že ho bude
vyůívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia a na jeho prevźtdzku má
v rozpočte potrebné finaněné krytie'

2.3 aďovzđźlvĄtci odovzdáva pľebeľajúcemu do spľávy majetok štátu v súlade
s ustanovením $ 9 ods. 4 zźkona o správe majetku štátu bezođplatne.

2.4 Hodnota preváđzaného majetku štátu, budoly a pozemkov, podľa evidencie
odovzdävajúceho je ku dňu prevođu 805.927,47 €' slovom osemstopäťtisíc
deväťstodvadsaťsedem Euro a štyridsaťsedem centov.

Clánok III.
ostatné ustanovenia

3.1 Za d'eřl' prevodu správy majetku štátu na preberajúceho sa povaŽuje deň nasledujúci po
dni účinnosti zmluvy.

3.2 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy beru na vedomie, že zm|uva je povinne
zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia $ 5a ods. 1 zákona č. 21Il2oo0 Z. z.
o slobodnom prístupe k infoľmácĺáma o zmene a doplnení niektoých predpisov (zakon
o slobode infoľmácií) v znęni neskorších predpisov v spojení s ustanovęním $ 47a
zźkoĺa č,.4011964 Zb. oběianskeho zákomíka v platnom znení. Zmluvné strany sa
dohodli, žę zmluvu zverejĺi odovzdávajúci do siedmich dní odo dňa jej podpisu.
Zmluva je platnou đňom podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou dňom
zverejnenia podľa tohto odseku zmluvy'

3.3 Prebeľajúci podpisom zmluvy pľehlasuje, že mu je stav majetku štź.ŕ,u známy a v tomto
stave tento majetok štátu prebeľá đo svojej spľávy.

3.4 odovzdtwĄúci prehlasuje, že na odovzdávanom majetku štátu neviaznužiadĺęťarchy,
vecné bľemená a ani iné povinnosti alebo záväzky vo vzťahu k tretím osobám.

3.5 Dňom prevodu správy prechádzĄú na preberajúceho všetky práva a povirľrosti
k preberanému majetku štátu podľa tejto zmluvy.

3.6 Návrh na záznalrl do katastra nehnuteľností podľa $ 34 zákona číslo 16211995 Z. z.
o katastľi nehnuteľností a o zápíse vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v zneni
neskoľších pľedpisov preďIoží preberajúci do siedmich dní ođo dňa účirrnosti tejto
zmluvy. Zmluvĺé stľany sa dohodli, źe v pnpade ak tak preberajúci neurobí má toto
právo aj odovzđávajtrcí na náklady pľeberajúceho, ktoré si u neho písomne uplatní do
15 dní odo dňa vykonaného zápisu v katastri nehnuteľností.

3.7 o odovzdani aprevzatí majetku štátu podľa tejto zmluvy vyhotovia zmluvné strany
písomný protokol do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.



4.1

Clánok IV.
Záverečné ustanovenia

Zmluvĺé strany podpisom zmluvy prehlasujú, že si zmluvu pľečítali, jej obsahu
porozumeli anaznaksúhlasus jej obsahomjupodpísali. Svojimpodpisompotvľdzujú,
že zmluvuneuzavreli v tiesni, pod nátlakom ani zaĺtlpadne neýhodných okolností.
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, po dvoch pre každú zo zĺriuvných strán,
jedno vyhotovenie slúŽi pre účely katastrálneho konania.
Práva a povinnosti zmluvĺých strán ýslovne neupravené zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniarni zźtkona o správe majetku štátu a ostatnými právnymi
predpismi platnými na uzemi Slovenskej ľepubliky.

V Bratislave, dňa V Bratislave, đňa

Za odovzdávajrĺceho: Za preberajúceho:

Úrad pre regl .ciu sieťových odvetví
rdrej Juris

pĺcdseđa úradu

Slovenská inovačná a energetická agentura
Ing. Peter Blaškovitš lng' Lucia Me,ńová

generálny riaditeľ
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