Dodatok č.1 k Zmluve o podružnom odbere tepla, vody a teplej vody
uzatvorenej v zmysle ustanovení obchodného zákonníka §51 a nasl.

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie vo veciach:
• zmluvných:
• technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám.č.6, Bratislava ( ďalej len UK )
Doc. PhDr. František Gáher, Csc. – rektor UK
Študentské domovy a jedálne Ľudovíta Štúra,
Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava
Mgr. Róbert Gula – riaditeľ ŠDaJĽ Štúra (ďalej
len dodávateľ)
Daniš František – energetik

00 397 865 58
SK 2020845332
2020845332

Odberateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
PhDr. Peter Zverka - riaditeľ

Zástupca na rokovanie vo veciach:

PhDr. Peter Zverka - riaditeľ

• zmluvných:
• technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

PhDr. Peter Zverka - riaditeľ
Anton Jurkovič

(ďalej len odberateľ)

039691
Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o
zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva zo dňa 05.12.2013 (ďalej
len „Rozhodnutie“) došlo ku dňu 31. 12. 2013 k zrušeniu rozpočtovej organizácie Ústav
informácií a prognóz školstva, so sídlom v Bratislave, IČO:00039691, zriadenej 30.07.1967
v zmysle zriaďovacej listiny Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 28/2002-3 zo dňa
01.02.2002, v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2007, v znení dodatku č. 2 zo dňa 30.12.2008
a v znení dodatku č. 3 zo dňa 31.07.2013. Rozpočtová organizácia Ústav informácií a prognóz
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školstva sa následne zlúčila ku dňu 01.01.2014 s príspevkovou organizáciou Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky, zriadenou Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky zriaďovacou listinou zo dňa 25.12.2002, v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2008
a v znení dodatku č. 2 zo dňa 12.05.2008, pričom všetky práva a povinnosti prešli dňom
zrušenia rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva na príspevkovú
organizáciu Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy
tejto zrušenej organizácie. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zrušenia rozpočtovej
organizácie Ústav informácií a prognóz školstva (ďalej len „ÚIPŠ“) a jej následného zlúčenia
s príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky,
t.j. z dôvodu zmeny zmluvnej strany. Rozhodnutie tvorí prílohu tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o podružnom odbere tepla,
vody a teplej vody č. IX/33/2004/Tech.odd. zo 17.10.2004.
Článok II
Predmet dodatku
1. Článok 1. Zmluvné strany sa nahrádza znením:
1. Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
00 397 865
2020845332

Súčasť UK:
Sídlo:
Zastúpenie:
Osoby oprávnené konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Mgr. Róbert Gula, MBA - riaditeľ
Dušan Požgay, vedúci energetiky
Štátna pokladnica
7000084736/8180
SK9681800000007000084736
00 397 865 58
SK 2020845332
2020845332

(ďalej len „dodávateľ“)
2. Odberateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach realizácie zmluvy:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
Ing. Eva Kalužáková
Ing. Eva Kalužáková
Štátna pokladnica
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IČO:
IČ DPH:
DIČ:

151882
SK2020798395
2020798395

(ďalej len „odberateľ“)
(dodávateľ a odberateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)
2. Článok 2. Predmet zmluvy, lehota plnenia a podmienky dodávky, bod 1. sa
nahrádza znením:
1. Predmetom zmluvy je podružný odber tepla, vody ako vodné – stočné a vody teplej
z rozvodu dodávateľa pre odberné zariadenie odberateľa pri dodržaní zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 657/2004 Z.z o tepelnej
energetike a zákona č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
bod 2. sa nahrádza znením:
2. Dodávateľom energie pre objekt Centra vedecko-technických informácií SR– Staré Grunty
52, 842 44 Bratislava je Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK – Staré Grunty 36, 841 04
Bratislava ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má uzatvorené kúpne zmluvy
o dodávke všetkých energií s príslušnými dodávateľmi.
bod 5. sa nahrádza znením:
5. V prípade regulácie zo strany dodávateľov tepla a vody sa odberateľ zaväzuje dodržiavať
reguláciu podľa pokynov dodávateľa.
3. Článok 4. Ostatné a záverečné ustanovenia bod 1. sa nahrádza znením:
1. Odberateľ je oprávnený prenechať odoberanú energiu podľa tejto zmluvy ďalšiemu
odberateľovi, len pri dodržaní ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákona č. 657/2004 Z.z o tepelnej energetike a zákona č.
442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a so súhlasom dodávateľa energií.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o podružnom odbere tepla, vody a teplej vody
č. IX/33/2004/Tech.odd. zo 17.10.2004 ostávajú nezmenené.
2. Odberateľ súhlasí s kompletným zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane
dodávateľ a 2 rovnopisy dostane odberateľ.

3

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a je
účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
v Bratislave, dňa

–––––––––––––––––––––––––
Dodávateľ
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

v Bratislave, dňa

––––––––––––––––––––––––
Odberateľ
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ

–––––––––––––––––––––––––
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA
riaditeľ VMĽŠ - Mlyny UK

Príloha: Rozhodnutie o zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva
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