
Zm|uva o pľevode spľávy majetku štátu
Uzatvorená podľa $ 9 zttkona č. 27811993 Z. z. o spr.źxe majetku štátu v zrení nęskoľších predpisov (ďalej ako ,,zákon

o správe majetku štátu")

uzaĺrorcÍLźLmeđzi

Slovenská inovačná a eneľgetická agentúľa
So sídlom: Bajkalská 27,P.o. Box 14, 827 99BratislavaŻ7
štatutárny oľgán: Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
bankovéspojenie: Štátnapoklađnica
č. účtu:
tČo: 00 002 801
DIČ: Ż0 20 87 ]7 49
zĺiaďená ľozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 6311999 s účinnosťou od I. mája 1999 v
znení nadv äzný ch ľo zho dnutí
(ďalej ako,,SIEA" alebo,,preberajúci")

a

Úľad pľe reguláciu siet'ových odvetví
Sídlo: Tomášikova29lC,82l 01 Bratislava 3
Štatutárny oľgán: Andrej Juľis, predseda
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu:
ĺČo: 3606984I
DIČ: 20 2I 59 98 66
zĺíadený zákonom č.2761200I Z. z. o ľegulácii v sieťových odvetviach a o Zĺnene a doplnení
niektorych zákonov zo đř:a14. jiĺna200ĺ
(ďalej ako,,tĺľad" alebo,,odovzdávajrĺcĺ")
(spolu ďalej ako ,,zmluvné stľany", jednotlivo ,,zmluvná stľanao')

ČHnok I.
Predmet zmluvy

1.1 odovzdávajúci je správcom hnuteľného majetku štátu, zoznam ktoróho tvorí Pľílohu
číslo 1 _ prehľad ľozmiestnenia dlhodobého hmotného majetku, Pľílohu číslo 2 _
prehľad rozmiestnenia dľobného dlhodobého hmotného majetku a Pľílohu číslo 3 -
ostatný majetok, pľehľad rozmiestnenia đľobného dlhodobého hmotného majetku tejto
zmluvy (ďalej ako ,,majetok štátu"). Príloha číslo 1, Pľíloha číslo 2 a Pľíloha číslo 3 sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Majetok štátu je umiestnený V budove
nacháďzajilcej sa v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m. č. RuŽinov, katastľálne
uzemie Ružinov, zapísaĺej v katastri nehnuteľností vedenom obvodným uradom
Bratislava, katastrálny odboľ na liste vlastníctva č,. 6428, zapisaĺej ako stavba so
súpisným číslom 1467, postaveným na pozemku s parcelným číslom 15294146 so



l'.Ż

zastavanou plochou 3762 m2, druh stavby administľatívna buđova (ďalej ako

,,budovatt).
ođovzdávajúci odovzdáva apľeberajúci pľebeľá do správy majetok štátu.

čHnok II.
Dôvodo účel a hodnota pľevodu

2.1, Majetok štátu špecifikovaný vodseku 1.1 tejto zmluvy sa stal pre odovzđávajúceho
prebytoěným majetkom podľa $ 3 ods. 3 zźkona o spľáve majetku štátu. Rozhodnutie
o pľebytočnosti vyđal spľávca pod číslom 23I59lŻ022lBA dňa 19. jtia2022.

Ż.2 Prebeľajúci preberá tento majetok štátu do spľávy v súvislosti s plnením svojich úloh,
potľebuje ho pre riadny výkon svojich ěinností.

2.3 odovzdávajúci odovzđźtva pľebeľajúcemu do spľávy majetok štátu v súlade
s ustanovením $ 9 ods. 4 zźlkonao správe majetku štátu bezodplatne.

2.4 Hodnota preváđzaného majetku štátu podľa evidencie odovzdávajúceho je ku dňu
prevodu 0 €, slovom nula Euro.

čHnok III.
ostatné ustanovenia

3.1 Za ďęřl,pľevodu spľávy majetku štátu na pľebeľajúceho sa považuje đeň nasledujúci po
dni účinnosti zmluvy.

3.2 Zmluvĺé strany podpisom tejto zmluvy bęru na vedomie' že zmluva je povinne
zveľejňovanou zmluvou podľa ustanovenia $ 5a ods. 1 ztkona č,. 2IIl2000 Z. z.

o slobodnom pľístupe k infoľmáciźm a o Zĺnene a doplnení niektoých pľedpisov (zěkon
o slobode infoľmácií) v znení neskoľších predpisov v spojení s ustanovením $ 47a

zákona č,.4011964 Zb. občianskeho zźlkonrtika v platnom znení. Zmluvné strany sa

dohodli, Že zmluvu zverejní odovzđávajúci v rovnaký deň' ako Zmluvu o prevode

správy majetku štátu k budove. Zmluvaje platnou dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnou dňom zverejnenia podľa tohto odseku zmluvy.

3.3 Preberajúci podpisom zmluvy prehlasuje, Že mu je stav majetku štátu mámy a v tomto
stave tento majetok štátu prebeľá do svojej správy'

3.4 odovzđávĄúci prehlasu1e, že na odovzdávanom majetku štatu neviazĺu žiađne ťarchy,
vecné bremená a ani iné povinnosti, alebo záväzky vo vďahu k tľetím osobám.

3.5 Dňom prevodu spľávy prechádzajúc na preberajúceho všetky práva a povinnosti
k pľebeľanému majetku štátu podľa tejto zmluvy.

3.6 o odovzdaní aprevzatí majetku štátu podľa tejto zmluvy vyhotovia zmluvné stľany
písomný protokol do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy'



Clánok IV.
Zá.ľerećné ustanovenia

4.l' Zm|uvné stľany podpisom zmluvy pľehlasujú, Že si zmluvu pľečítali' jej obsahu
porozumeli ana znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Svojim podpisom potvľdzujú,
že zmluvuireuzavreli v tiesni, pod nátlakom ani zaĺápadne nevýhodných okolností.

4.2 Zmlwaje vyhotovená v štyroch ľovnopisoch, po đvoch pre kaŽdú zo zmIuvných strán.

4.3 Práva a povinnosti zmluvných stľán výslovne neupľavené zmluvou sa spravujú
pľíslušnými ustanoveniami zźkona o správe majetku štátu a ostaĘými právnymi
pľedpismi platnými na uzemÍ S lovenskej republiky.

V Bľatislave' dňa V Bratislave, dňa

Za odovzdávajúceho: Za preberajrĺceho:

Úrad pre regulácil reťoých odvetví
Andĺ Juris

pred' 'a úľadu

Slovenská inovačná a energetická agenť I
Ing. Peter Blaškovitš

gineľálny riaditeľ lr3' Ĺucira MeloŠová

PľĺIohv zmluw
- Pľíloha číslo 1 - prehľad rozmiestnenia đlhodobého hmotného majetku;
- Príloha číslo 2 - pľehľad ľozmiestnenia drobného dlhodobého hmotného majetku;
- Prílohu číslo 3 _ ostaĘý majetok, prehľad rozmiestnenia drobného dlhodobého

hmotného majetku


