
DOHODA 

o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej 
vody a za areálové služby 

v 

Clánokl. 
Strany dohody 

Hlavný odberateľ 
Názov: Centrum spoločných činností SA V 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Správa účelových zariadení SA V 
Dúbravská cesta 9, 845 1 O Bratislava 
00398144 
2020894843 

Zastúpený: Igor Trajčík - vedúci organizačnej zložky 
( ďalej len „hlavný odberatel'") 

a 

Čiastkový odberateľ 
Názov: Slovenská akadémia vied 
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
IČO: 0003 7869 
IČ DPH: SK2021903367 

sa dohodli na tomto spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej 
vody a za areálové služby. 

Článok II. 

1. Elektrická energia 

1) Hlavným odberateľom elektrickej energie v areáli SA V na Dúbravskej ceste je Centrum 
spoločných činností SAV, organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV. 
Hlavný odberateľ platí dodávateľovi elektrickej energie mesačne zálohovú platbu. 
Dodávateľ mesačne vykoná odpočet odobratého množstva elektrickej energie na 
elektromeroch umiestnených v trafostaniciach hlavného odberateľa a zašle 
vyúčtovaciu faktúru za príslušný mesiac. 

2) V mesiacoch január až október bežného kalendárneho roka uhradí čiastkový odberateľ 
na účet hlavného odberateľa zálohu na spotrebu elektrickej energie za príslušný mesiac 
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na základe vystavenej faktúry hlavným odberateľom vo výške spriemerovanej spotreby 
za predchádzajúcich 12 mesiacov. Zamestnanci hlavného odberateľa vykonajú odpočet 
spotreby elektrickej energie na podružných meračoch inštalovaných v priestoroch 
čiastkového odberateľa. Na základe zistených hodnôt a dohodnutého spôsobu 
rozúčtovania kontrolnou radou areálu zamestnanci hlavného odberateľa vykonajú 
rozúčtovanie celkovej spotreby elektrickej energie pre čiastkových odberateľov 

a vykonajú mesačnú refakturáciu zistených hodnôt. 

3) V mesiacoch november a december bežného kalendárneho roka uhradí čiastkový 

odberateľ na účet hlavného odberateľa zálohu na spotrebu elektrickej energie na 
základe vystavenej faktúry hlavným odberateľom vo výške spriemerovanej spotreby 
k 30.9. bežného roka. Zamestnanci hlavného odberateľa vykonajú odpočet spotreby 
elektrickej energie na podružných meračoch inštalovaných v priestoroch čiastkového 
odberateľa. Na základe zistených hodnôt a dohodnutého spôsobu rozúčtovania 

kontrolnou radou areálu vykoná hlavný odberateľ zúčtovanie poskytnutej zálohy do 
konca januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

2. Studená voda a zrážková voda 

1) Hlavným odberateľom studenej v areáli SAV na Dúbravskej ceste je Centrum 
spoločných činností SA V, organizačná zložka Správa účelových zariadení SA V. 
Hlavný odberateľ platí dodávateľovi studenej vody mesačne vodné a stočné podľa 

skutočne odobratého množstva zisteného na hlavných vodomeroch a za odvod 
zrážkovej vody podľa plochy a nameraných dažďových zrážok podľa SHMÚ. 

2) V mesiacoch január až október bežného kalendárneho roka uhradí čiastkový odberateľ 
na účet hlavného odberateľa zálohu na spotrebu studenej vody za príslušný mesiac na 
základe vystavenej faktúry hlavným odberateľom vo výške spriemerovanej spotreby za 
predchádzajúcich 12 mesiacov. Zamestnanci hlavného odberateľa vykonajú odpočet 
spotreby studenej vody na podružných meračoch inštalovaných v priestoroch 
čiastkového odberateľa. Na základe zistených hodnôt a dohodnutého spôsobu 
rozúčtovania kontrolnou radou areálu zamestnanci hlavného odberateľa vykonajú 
rozúčtovanie celkovej spotreby studenej vody pre čiastkových odberateľov a vykonajú 
mesačnú refakturáciu zistených hodnôt. 

3) V mesiacoch november a december bežného kalendárneho roka uhradí čiastkový 

odberateľ na účet hlavného odberateľa zálohu na spotrebu studenej vody na základe 
vystavenej faktúry vo výške spriemerovanej spotreby k 30.9. bežného roka. 
Zamestnanci hlavného odberateľa vykonajú odpočet spotreby studenej vody na 
podružných meračoch inštalovaných v priestoroch čiastkového odberateľa. Na základe 
zistených hodnôt a dohodnutého spôsobu rozúčtovania kontrolnou radou areálu vykoná 
hlavný odberateľ zúčtovanie poskytnutej zálohy do konca mesiaca januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 
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4) Náklady za zrážkovú vodu hlavný odberateľ rozpočíta medzi čiastkových odberateľov 
podľa veľkosti plochy v m2, ktorú zaberá čiastkový odberateľ v areáli SA V. Na základe 
zistených hodnôt zamestnanci hlavného odberateľa vykonajú mesačnú refakturáciu. 

3. Areálové služby 

1) Náklady na údržbu zelene, chodníkov a komunikácii bude účtovať Centrum 
spoločných činností SA V, organizačná zložka Správa účelových zariadení SA V 
kvartálne spriemerovanou paušálnou sumou odsúhlasenou kontrolnou radou areálu 
vo výške 7,62 €/osoba pracujúca u čiastkového odberateľa/kvartál. 

2) Za osobu pracujúcu u čiastkového odberateľa sa považuje každá osoba, ktorá má 
miesto výkonu práce v areáli SA V a je vykazovaná v štatistickom výkaze P 2.04, 
v časti fyzické osoby za 4. kvartál predchádzajúceho kalendárneho roku, za ktorý sa 
náklady účtujú. Uvedený údaj bude používať hlavný odberateľ počas celého 
nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade výraznej zmeny počtu zamestnancov je 
čiastkový odberateľ povinný nahlásiť túto zmenu do 15 dní odkedy k tejto zmene 
došlo. Uvedená zmena sa zohľadní až vo faktúre za nasledujúci kvartál po oznámení 
zmeny. 

Článok III. 

1) Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch po dve 
vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

2) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
prvého zverejnenia v zmysle§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

3) Akékoľvek zmeny a doplnenie tejto Dohody môžu byť prijímané výlučne po dohode 
oboch účastníkov formou písomného dodatku tej to Dohody. 

4) Nadobudnutím účinnosti tejto dohody strácajú účinnosť všetky predchádzajúce zmluvy 
o zabezpečení služieb aj so všetkými ich dodatkami. 

V Bratislave V Bratislave 27. 8. 2020 

Za hlavného odberateľa: Za čiastkového odberateľa: 
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