Dohoda o ukončení
Zmluvy o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov č.

249402020500
(ďalej len ako „D ohoda“)
m edzi

H lavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:

Prim aciálne nám estie č. I, 814 99 Bratislava

IČO:

00 603 481

DIČ:

2020372596

banka:
č. účtu v tvare IBAN:
Variabilný symbol:

_ _ ______

zastúpenie:

Ing, Tatiana Kratoctivílová, prvý nám estník prim átora poverená v zm ysle Rozhodnutia
č. 36/2021 primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní
písomností a právnych dokum entov (Podpisový poriadok)

(dalej len „hlavné mesto")

MH Teplárenský holding, a.s.
sídlo:

T urbinová 3 ,8 3 1 04 Bratislava

IČO:

36 211 541

DIČ:

2020048580

IČ DPH:

SK2020048580

banka:
č. účtu:
IBAN:
BC(SW IFT):
zastúpenie:

Ing. Marcel Vrátný, predseda predstavenstva, Ing. Vojtech Červenka, člen predstavenstva

(dalej len „vlastník siete“)
(hlavné mesto a vlastník siete dalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Preambula

Bratislavská teplárenská, a.s. a hlavné mesto uzatvorili dna 09.11.2005 Zmluvu o finančnom príspevku na zabezpečenie
prevádzky a údržby kolektorov č. 249402020500 (ďalej len ako „zmluva“), ktorej predmetom je v zmysle článku I zmluvy
záväzok hlavného mesta zabezpečovať prevádzku a údržbu kolektorov vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré sa nachádzajú
v Bratislave, k.ú. Prievoz a Dlhé Diely (dalej len „kolektory“) a oprávnenie vlastníka siete mať uložené svoje inžinierske
siete (dalej iba „sieť“) v kolektoroch.
K 01.05.2022 zaniklo päť teplárenských spoločností - Bratislavská teplárenská, a.s.. Trnavská teplárenská, a.s.. Žilinská
teplárenská, a.s.. Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s. (ďalej ako „zaniknuté teplárenské spoločnosti“),
ktoré sa zlúčili do jednej nástupníckej spoločnosti, ktorou je MH Teplárenský holding, a.s. Po uskutočnení zlúčenia existuje
už len jedna teplárenská spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. ako univerzálny právny nástupca zaniknutých
teplárenských spoločností. Na základe uvedeného k 01. 05. 2022 zanikla aj Bratislavská teplárenská, a.s. a jej právnym
nástupcom sa stala spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s.

Článok I
Predmet Dohody

1.

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení trvania zmluvy ku dňu 30.06.2022 (ďalej len „deň skon čen ia“).

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že finančnú úhradu za užívanie/uloženie kolektorov zaplatí vlastník siete na základe
faktúry vystavenej hlavným mestom, ktorej suma bude vo výške pripadajúcej na pomernú časť roka 2022 trvania
zmluvy t.j. do 30.06.2022, a to za predpokladu, ak faktúra na pomernú časť roka 2022 trvania zmluvy t.j. do
30.06.2022 už nebola vystavená a uhradená v zmysle zmluvy. Pre splatnosť faktúry a doručenie faktúry

platia

ustanovenia zmluvy.
3.

Za predpokladu, ak vlastník siete uhradí faktúru vystavenú hlavným mestom v súlade s ods. 2 tohto článku, hlavné
mesto potvrdzuje, že vlastník siete uhradil hlavnému mestu všetky platby vyplývajúce zo zmluvy súvisiace
s užívaním kolektora vlastníkom siete do dňa skončenia zmluvy a hlavné mesto nemá ku dňu podpísania Dohody,
voči vlastníkovi siete žiadne pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy.

Článok I
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že táto

Dohoda bude zverejnená v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov. Dohoda sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tejto
Dohody, minimáine však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.
2.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
prvého zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.

Táto Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre hlavné mesto a 1 rovnopis pre vlastníka siete.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a predstavuje ich skutočnú
a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode, zmluvné strany
považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie pod nátlakom, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého
z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto dohody túto Dohodu
podpísali..

V Bratislave, dňa

Hlavné mesto

V Bratislave, dňa

Vlastník siete

Ing. Tatiana Kratochvílová

Ing. Marcel Vrátný

prvý námestník primátora

predseda predstavenstva

Viastník siete
Ing. Vojtech Červenka
člen predstavenstva

