
 
 

Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu   

č. 2014/ 723 - HM  
uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  

 

  

 
ZMLUVNÉ  STRANY: 

 

Prevodca:       

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

Ministerstvo  obrany SR  

Agentúra správy majetku 

Sídlo:    Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Zastúpená:                Ing. Jozef  DROZD 

generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry – národný riaditeľ  

pre infraštruktúru Ministerstva obrany Slovenskej republiky na  

základe plnomocenstva  ministra  obrany SR č. KaMO-9-69/2014  

 

IČO:                          30845572 

Bankové spojenie:                      Štátna Pokladnica, č. ú. 7000171135/ 8180 

IBAN:                                         SK76 8180 0000 0070 0017 1135 

Vybavuje:                             Jarmila Seňanová, tel.: 0960/317649 

 

(ďalej len „ Prevodca“) 

 

Nadobúdateľ:           
  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 

Sídlo:                                      ul. Pri Šajbách 12,831 06 Bratislava 

Zastúpená:                              Ing. Ľubomír SLOVÁK 
                                               riaditeľ  
IČO:                                       34000666 
Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica,č.ú.7000166117/8180 
IBAN:                                     SK53 8180 0000 0070 0016 6117 
Vybavuje:                               Mgr. Michal Novák  tel.č. 032/7480720 
 

(ďalej len „Nadobúdateľ“) 
 
 
 
 
 

  uzatvárajú túto Zmluvu o prevode správy hnuteľného majetku štátu: 

 
 

Článok I. 

Predmet a účel prevodu 

 

1. Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu zo správy Prevodcu 

do správy Nadobúdateľa, a to: 

 

 



 
 

 

 

Por. 
č. 

Názov 
materiálu 

 
 
 

Evidenčné 
číslo 

Vojenské 
číslo materiálu 

Mj Množstvo 

 
 

Rok 
výroby 

 
Obstarávacia 

cena v € 
 

Miesto 
uloženia 

1. 

Pult výčapný 
mobilný 
Staroprameň  
4-okruhový 

 
 

2862/04 

 
 

0703007620050 
 

 
ks 

 
1 

 
 

2004 
 

2 094,32 
VÚ 1570 
Bratislava 

            Cena:                                                                                                                      2 094,32 

 

2. Hnuteľný majetok štátu, ktorý je predmetom  bezodplatného prevodu správy, je zo skladových  

zásob Ozbrojených síl SR a je podľa rozhodnutia o prebytočnosti  číslo č. p. SEMaI-34-12/2014  

zo dňa 19. júna 2014 vydaného  podľa § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) pre 

Prevodcu prebytočný (ďalej ako „predmet zmluvy“). 

3. Prevod správy hnuteľného majetku štátu v správe Prevodcu sa uskutočňuje v zmysle 

predchádzajúceho odseku a na základe žiadosti Nadobúdateľa.  

4. Zmluvné strany sa v súlade  s ustanoveniami zákona o správe majetku štátu dohodli, že predmet 

prevodu Nadobúdateľ využije na poskytovanie pohostinských služieb. 

 

Článok II.  

Hodnota predmetu prevodu 

 

1. Hodnota predmetu Zmluvy špecifikovaného v Čl. I, ods. 1 tejto Zmluvy je podľa účtovnej 

evidencie Prevodcu a podľa obstarávacích cien v celkovej sume 2 094,32 € (slovom: 

dvetisícdeväťdesiatštyri eur tridsaťdva centov). 

2. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu, ktorý je 

predmetom prevodu podľa tejto zmluvy v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu zmluvy. 

3. Predmet Zmluvy nebude pred prevodom správy vylepšovaný ani opravovaný. 

 

 
Článok III. 

Deň prevodu správy 
 

1. Správa hnuteľného majetku štátu špecifikovaného v Čl. I, ods. 1 tejto zmluvy sa na 
Nadobúdateľa prevádza ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Týmto dňom 
prechádzajú na Nadobúdateľa všetky práva a povinnosti správcu majetku štátu, ktoré pre neho 
vyplývajú z platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Preberajúci je oprávnený užívať prevzatý hnuteľný majetok štátu len na dohodnuté účely a 
dodržiavať všetky platné predpisy určené pre jeho prevádzku a ošetrovanie. 

           
 

Článok IV. 
Prevzatie predmetu zmluvy 

 
1. Nadobúdateľ je povinný prevziať hnuteľný majetok v mieste uloženia najneskôr do 30 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Po márnom uplynutí termínu prevzatia materiálu 
sa  zmluvné  strany dohodli  na dodatočnej lehote  na prevzatie materiálu  v trvaní 15 dní, v ktorej 
bude Prevodca Nadobúdateľovi účtovať zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny neodobratého 
materiálu. 

2. Po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie materiálu majú zmluvné strany právo odstúpiť 
od zmluvy. Nadobúdateľ je však povinný do 14 dní od odstúpenia od zmluvy písomne zdôvodniť 
Prevodcovi neprevzatie predmetu zmluvy. 



 
 

3. Predmet Zmluvy špecifikovaný v Čl. I, ods.1 tejto zmluvy je uložený vo VÚ 1570 Bratislava 
(ďalej len „miesto uloženia“). 

4. Prevzatie predmetu Zmluvy vykoná Nadobúdateľ v mieste jeho uloženia. Presný termín a spôsob 
odovzdania a prevzatia hnuteľného majetku podrobne dohodne Nadobúdateľ s veliteľom 
vojenského  útvaru v mieste uloženia najmenej päť pracovných dní vopred. 

5. Prevzatie predmetu Zmluvy sa uskutoční na základe „Zápisu o odovzdaní a prevzatí materiálu“, 
ktorý musí obsahovať: 

- názov odovzdávaného a preberaného hnuteľného majetku, 
- príslušenstvo, 
- počet kusov, 
- dátum odovzdania a prevzatia hnuteľného majetku, 
- strojom napísané meno Prevodcu a Nadobúdateľa, 
- doklad o zaúčtovaní a odúčtovaní materiálu, 
- vlastnoručné podpisy zástupcov Prevodcu a Nadobúdateľa. 

6. Zástupcom Prevodcu k odovzdaniu príslušného predmetu zmluvy je  veliteľ VÚ 1570 Bratislava 
alebo ním poverený príslušník VÚ 1570 Bratislava. 

7. Zástupcom Nadobúdateľa je Ing. Ľubomír SLOVÁK alebo ním písomne poverená osoba. 
8. Za zmluvné strany prevod správy hnuteľného majetku zabezpečujú:     

 
a) za odovzdávajúceho:  

- zmluvné vzťahy:                  Jarmila Seňanová - ASM MO SR 
                                                                 tel. č.: 0960/317649, fax: 0960/317683 
 

-     realizácia zmluvy:                komisie ustanovené veliteľom útvaru  VÚ 1570 Bratislava  
                                                     
 

b) za preberajúceho: 
- zmluvné vzťahy:               Mgr. Michal Novák, tel. č. 032/7480720 
 

9. Prevodca vyhlasuje, že Nadobúdateľa oboznámil so skutočným stavom predmetu prevodu 
špecifikovaného v Čl. I., ods. 1 tejto Zmluvy a že predmet prevodu nemá žiadne faktické ani 
právne vady, o ktorých by Prevodca v čase prevodu správy na Nadobúdateľa vedel. 

10. Nadobúdateľ vyhlasuje, že stav predmetu prevodu je mu známy, a v takom stave, v akom ku dňu 

prevodu stojí a leží, od Prevodcu prevezme, a v budúcnosti si nebude voči Prevodcovi uplatňovať 

žiadne finančné ani iné nároky súvisiace s bezodplatným prevodom správy hnuteľného majetku 

štátu podľa tejto zmluvy. 
 
 

Článok V. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Prevodca vyhlasuje, že - 

a) boli splnené všetky podmienky vyžadované zákonom o správe majetku štátu na prevod správy 

majetku štátu Nadobúdateľovi a je oprávnený vykonať bezodplatný  prevod správy predmetu 

prevodu Nadobúdateľovi,  

b) na predmete prevodu neviaznu žiadne právne povinnosti, ktoré by bránili prevodu správy  

2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že - 

a) má potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavrel túto zmluvu a splnil všetky 

záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú; uzavretie tejto zmluvy a  plnenie záväzkov z nej 

vyplývajúcich si nevyžaduje žiadne ďalšie súhlasy alebo oznámenia  na základe právnych 

predpisov, interných predpisov Nadobúdateľa alebo dohôd, ktorými je Nadobúdateľ viazaný, 

b) nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie žiadneho súdu alebo 

rozhodcovského orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho orgánu, ktoré by 

znemožňovali splnenie povinností Nadobúdateľa podľa tejto zmluvy  a neprebieha a ani 

nehrozí žiadne také konanie, ktoré ak by bolo úspešné, znemožňovalo by splnenie  povinností 

Nadobúdateľa podľa tejto zmluvy. 



 
 

3. Ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Nadobúdateľa ukáže nepravdivým, Prevodca je oprávnený 

odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy Nadobúdateľovi. 

4. Ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Prevodcu ukáže nepravdivým, Nadobúdateľ je oprávnený odstúpiť 

od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy Prevodcovi. 
 
 

Článok VI. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov so 
súhlasom oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. 

4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona NR SR              
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Nadobúdateľ a tri (3) 
Prevodca.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju dobrovoľne podpisujú.  

                            
  

 

 

 

 

 

   

V Bratislave dňa                                                    V  Bratislave dňa      

 

                                                 

 

Za odovzdávajúceho:                                                 Za preberajúceho: 

 

Ing. Jozef DROZD                                                      Ing. Ľubomír SLOVÁK 

generálny riaditeľ - národný riaditeľ                             riaditeľ 

pre infraštruktúru                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




