
Ev.č.                                                                                              reg. č. MH SR: 307/2021-2060-1010 
 

1 
 

Dohoda o vrátení daru  
 

uzatvorená v zmysle § 51 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení  
(ďalej len „dohoda“) medzi stranami dohody: 

 

 
Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Sídlo:  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
V zastúpení: oprávnení členovia predstavenstva uvedení na poslednej strane tejto 

dohody  
 

IČO: 35 815 256 
DIČ: 2020259802 
IČ DPH: SK2020259802 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu/ABO:  31100012/0200 
IBAN:   SK85 0200 0000 0000 3110 0012 
SWIFT (BIC):   SUBASKBX 

                   
Zápis v registri:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I.,  odd. Sa, vložka č. 2749/B 
 
(ďalej ako „SPP“) 
 
a 
 
Názov:    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Sídlo:  Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 
V zastúpení: Ing. Richard Sulík, minister  
IČO: 00 686 832 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:   SK5281800000007000459948 
SWIFT (BIC):   SPSRSKBA 
 
(ďalej ako „MH SR“) 
 
(ďalej spoločne ako „strany dohody“) 
 
 
 

 
Článok I. 

Predmet a účel dohody 

 
1.1.  Dňa 22.04.2021 strany dohody uzatvorili Darovaciu zmluvu, reg. č. MH SR: 119/2021-2060-1010, 

Ev. č. 72/21/CEZ, účinnú dňom 23.04.2021 (ďalej ako „Darovacia zmluva“), ktorej predmetom bolo 
poskytnutie finančného daru zo strany SPP v právnom postavení darcu MH SR v právnom postavení 
obdarovaného za účelom úhrady nákladov spojených s účasťou Slovenskej republiky na Svetovej 
výstave EXPO Dubaj 2020 vo výške 50.000,- EUR, slovom: päťdesiattisíc eur (ďalej ako „dar“).      

 
1.2.  Vzhľadom k tomu, že MH SR dar nevyužilo na účel dohodnutý v Darovacej zmluve, strany dohody 

sa dohodli, že MH SR vráti dar SPP. 
 

Článok II. 
Termín plnenia 

 
2.1.  Strany dohody sa dohodli, že MH SR vráti dar na účet SPP uvedený v záhlaví tejto dohody najneskôr 

do 10 dní od podpísania tejto dohody.  
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Táto dohoda bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, pre MH SR tri vyhotovenia a pre SPP dve 
vyhotovenia. 

3.2. Právne vzťahy touto dohodu neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 
Zb. v platnom znení. 

3.3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len po obojstrannej dohode strán dohody formou 
písomného dodatku.  

3.4. Strany dohody týmto vzájomne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že dohodu 
uzatvárajú slobodne, jednotlivým ustanoveniam porozumeli, podmienky považujú za primerané 
a zaväzujú sa ich plniť.   

3.5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

3.6. Strany dohody sa dohodli, že dohodu zverejní v Centrálnom registri zmlúv MH SR.  

  

 
V Bratislave dňa       V Bratislave dňa 
 
Za SPP:        Za MH SR:  
 
 
 
 
 
 
Milan Urban       Ing. Richard Sulík 
predseda predstavenstva      minister hospodárstva  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.     Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 
 

Henrich Krejčí 
člen predstavenstva   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 


