DOHODA
č. 05/2014
o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej
vody a za areálové služby
Článok I.
Strany dohody
Hlavný odberateľ
Názov: Slovenská akadémia vied,
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 0003 7869
.
DIČ:2020844914
Zastúpený: Ing. Ján Malík, CSc. - vedúci Úradu SAV
(ďalej len "hlavný odberateľ") .
.

a
Čiastkový odberatel'
Názov: GeofjZikálny ústav SAV
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava
IČO: 00586935
.
DIČ:2020894986
Zastlipený: RNDr. Ladislav Brimich, CSc. - riaditeľ
(ďalej len "čiastkový odberateľ")
sa dohodli na tomto spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej
vody a za areálové služby.

Článok II.
l. Elektrická energia

l) Hlavným odberateľom elektrickej energie v areáli SAV na Dúbravskej ceste je
Slovenská akadémia vied. Hlavný odberateľ platí dodávateľovi elektrickej energie
mesačne zálohovú platbu. Dodávateľ mesačne vykoná odpočet odobratého množstva
elektrickej energie na elektromeroch mniestnených v trafostaniciach
hlavného
odberateľa a zašle vyúčtovaciu faktúru za príslušný mesiac.
2) 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 kvartálnu refakturáciu zistených
hodnôt (pre I - III. kvartál).
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3) V mesiacoch október, . novem~er a december bežného kalendárneho roka uhradí
čiastkový odberateľ mi účet. hlavného odberateľa zál9hu na spotrebu elektrickej
energie na základe predloženej faktúry vp. ryške spriemerovanej spotreby za
predchádzajúce · obdobie príshišného · kalendánieho roka.. Zamestnanci hlavného
odberateľa vykonajú odpoč~t spotreby elektrickej e~e~gie na podružných ~eračoch
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 nasledujúceho po mesiaci,
za ktorý bola záloha poskytnutá.
2. Studená voda a zrážková voda

l) Hlavným odberateľom studenej v areáli .SAV .na Dúbravskej ceste je Slovenská
akadémia vied. Hlavný odberateľ platí dodávatel'ovi studenej vody mesačne vodné a
stočné podľa skutočne odobratého illllOŽSÍVI:\ zisteného na hlavných vodomeroch a za
odvod~ážkovej vody podl'aplochya n~eranýchdažd'ových Z:rážokp~dľa SHMÚ.
2) 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 kvartálnu refakturáciu zistených hodnôt
(pre I-UL Kvart*l)·,
"3) V mesia,Goch október, november a december bežného kalendárneho· roka uhradí
čiastkový odber~;~.teľ na účet hlavného odJJerateľa zálohu na spotrebu studenej vody
na základe predloženej faktúry vo výške spriemeroyanej spotreby za predchádzajúce
obdobie príslušného kalendárneho roka. Zamestnanci hhwného 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 hlavn§ odberatel' zúčtovanie poskytnutej
zálohy do konca mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktorý bola záloha poskytnutá.
4) Náklady zazrážkovúvo du hlavný odberateľ rozpočíta medzi čiastkových odberateľov
podľa vel'ko~ti plochy v m2 , ktorú zaberá čiastkový odberateľ v areáli SAV. Na
základe zistených hodnôt zamestnanci hlavného odberatel'a mesačne vykonajú
kvartálnu réfaktUráciu.
3. Areálové služby

l) Náklady na údržbu zelene, chodníkov a komunikácii· bude účtovať Slovenská
akadémia vied kvartálne spriemerovanou paušálnou· sumou odsúhlasenou
kontrolnou radou areálu vo výške 7,62 €/osoba pracujúca u čiastkového
odberateľa/kvartál.
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2) Náklady na civilnú ochranu a požiarnu ochranu bude_účtovať Slovenská akadémia
vied kvartálne paušálnou SUmOU. odsúh1asenou kontrolnou radou.areálu . VO výške
0,65
€ /osoba-pracujúca u čiastkového. odberateľa /kviu1áL
.
.
.
~

3) Za osobu pracujúcu u čiastkového odberateľa sa považuje, každá osoba, ktorá 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 yýraznej zmeny počtu 7..amestnancov je čiastkový odberateľ povinný
nahlásiť túto zmenu do 15 dni odkedy k tejto zmene došlo. Uvedená zmena sa
zohľadní až vo faktúre za nasledujúci kvartál po oznámeni zmeny.
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Článok 111: :
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l) Dohoda..je :.vyhotovená v ~tyrQ«h rovnopisoch a každá .zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia. .
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2) Dehoda nadobúda platnosť dňqnľ podpisu.,:

.

v

3) Táto dohoq~ je .zmysle -u~funove•1iá § Sa ·Zákona L 2llí200Q ·z..z. o slobodnom
prístup~ k inf~rmáciáw :.v ·..-z.n~ní , n~sk~~šf~h : predpisov povinn~ zverejňovanou
zmluvou. V zmysle ustanovenja § 47a ods. l zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri Zmlúv. · ·
4) Nadobudnutím účinnosti tejto dohody strácajú účinnosť všetky predchádzajúce
zmluvy o zabezpečení služieb aj so všetkými ich dodatkami.
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V Bratislave

za čiastkového odberateľa:

Za hlavného

.. .

Ing. J

Malík, CSc
vedúci Úradu SAV
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