
Zmluva o finančnej spoluúčasti na nákladoch spojených s rekonštrukciou
transformátorovej stanice

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1) Ružinovská poliklinika, a.s.
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
v OR OS Bratislava L, v odd. Sa, vložka Č. 3495/B
35 914793
2021929624
Všeobecná úverová banka, a.s.
1946064157/0200
Ing. Ondrej Kadák - predseda predstavenstva
PhDr. Zora Hloušková - člen predstavenstva

2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8,82009 Bratislava 29 (ďalej len RÚVZ BA)
zastúpený: MUDr. Otakar Fitz, - vedúci služobného úradu
IČO: 00607436
DIČ: 2020878123
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000138765/8180

Čl. l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je finančná spoluúčasť RÚVZ BA na nákladoch spojených
s rekonštrukciou transformátorovej stanice nachádzajúcej sa v priestoroch Ružinovskej
polikliniky, a.s., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava. Trafostanicu využíva RÚVZ BA na
základe samostatnej nájomnej zmluvy na zabezpečenie prívodu elektrickej energie do budovy
RÚVZ BA na Ružinovskej 8, 820 09 Bratislava.

Čl. II.
Výška a podmienky finančnej spoluúčasti

1. RÚVZ BA v súlade s § 26 ods. 6 zák. Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne zo svojho rozpočtu Ružinovskej
poliklinike, a.s. na realizáciu rekonštrukcie transformátorovej stanice sumu 9.015 €, tj. 42 %
z celkovej ceny.

2. RÚVZ BA poskytne finančné prostriedky uvedené v bode 1 tohto článku na účet
Ružinovskej polikliniky, Č. 1946064157/0200 , vedený vo VÚB, a.s., a to najneskôr do
31.12.2011.



Čl. III.
Osobitné ustanovenia

l.Výber zhotoviteľa na realizáciu prác pre zabezpečenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí
Ružinovská poliklinika a.s.

2.Ružinovská poliklinika a.s. bude zabezpečovať uvedené práce na základe zmluvného
vzťahu s vybraným zhotoviteľom.

3. Ružinovská poliklinika, a.s. súhlasí s odpisovaním technického zhodnotenia nájomcom a
vstupná cena hmotného majetku u Ružinovskej poliklinike a.s. nebude zvýšená o tieto
výdavky.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverej nenia.

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba po vzájomnej dohode
zmluvných strán, len formou písomných dodatkov.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.

4. Ostatné právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, že táto bola uzavretá slobodne, určite, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu túto podpisujú osobami spôsobilými k tomuto
úkonu.

V Bratislave dňa 07.12.2011 ]
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Ing. Ondrej Kadák ~
predseda predstavenstva f /
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}J[~~
MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik
vedúci služobného úradu

PhDr. Zora Hloušková
člen predstavenstva
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