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Dodatok č. 1 
 K zmluve o prevode správy č. Ba 45/2-5/2010/08.01.002 – Ps, ev.č. MK – 1/11/M  

 
uzatvorený v zmysle § 9 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov a § 43 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 
 

 
Prevodca :  
 
Názov:                                     Slovenská republika -  Ministerstvo obrany SR  
                                                 
Sídlo:                                     Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava  
Zastúpený:                              Ing. František Solař - riaditeľ Správy nehnuteľného majetku 

a výstavby Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47  Bratislava  
IČO:                                     30 845 572  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica  
č. účtu:                                    7000171215/8180  
                                                 Rozpočtová organizácia, ústredný orgán štátnej správy  
                                                 
(ďalej ako „prevodca“) 
 
a  
 
Nadobúdateľ :  
 
Názov:                                     Slovenská republika – Ministerstvo kultúry SR 
Sídlo:                                     Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 
Zastúpený:                              Mgr. Daniel Krajcer - minister 
IČO:                                     00 165 182                                                                         
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica  
č. účtu:                                     7000071652/8180 
                                               rozpočtová organizácia, ústredný orgán štátnej správy  
  
(ďalej ako „nadobúdateľ“)       

 
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s jej článkom  VI ods. 1 sa zmluva o prevode správy č. 
č. Ba 45/2-5/2010/08.01.002 – Ps, ev.č. MK – 1/11/M (ďalej len „zmluva“) mení takto: 
 
 
1. V článku III. sa pôvodné znenie odseku 1 nahrádza novým, ktoré znie: 
 
 „1. Obstarávacia cena prevádzaných nehnuteľností vrátane odpisov a zostatkovej účtovnej 
hodnoty k 31.12.2010 je: 

 
Účtovná hodnota prevádzaných nehnuteľností : 
- admin. budova súpisné č. 2221 nadobúdacia cena:  3 724 174,67 Eur  
                     zostatková cena:     337 026,85 Eur  
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- prevádzková budova  nadobúdacia cena :     146 558,45 Eur 
   súpisné č. 6888   zostatková cena :                0,00 Eur 
                                                 
- trafostanica  súpisné č. 6889   nadobúdacia cena :     177 134,90 Eur 
                             zostatková cena :      109 646,49 Eur 
 
- pozemky :  nadobúdacia cena:     487 801,23 Eur 
                    zostatková cena :     487 801,23 Eur 
                    
Spolu:           nadobúdacia cena: 4.535.669,25 €  
              zostatková cena     934.474,57 €  
 
slovom deväťstotridsaťštyritirícštyristosedemdesiatštyri eur a 57/100 centov 
 
Popis ostatného prevádzaného hmotného investičného majetku a pozemkov tak, ako je 
vedený v informačnom systéme prevodcu SAP R/3 ku dňu 31.12.2010 je vymedzený 
v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a obsahuje dva listy.“ 

 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 
 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, dodatok č. 1 

uzavreli vážne, na základe slobodnej vôle, dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

 
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy sú určené pre 

prevodcu, 4 rovnopisy pre nadobúdateľa a 1 rovnopis pre potreby Ministerstva financií 
Slovenskej republiky. 

 
5. Právne vzťahy týmto dodatkom č. 1 osobitne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona o správe majetku štátu, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
 
V Bratislave dňa 16.02.2011                                                   
 
 
Za prevodcu :                                                             Za nadobúdateľa : 
 
 
 
 
......................................................                                   ......................................................    
         Ing. František Solař                                                          Mgr. Daniel Krajcer 
  riaditeľ SAMaV Bratislava                                                              minister 
  


