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Zmluva S PF:  02428/2015-ESPF-GR0012/15.00, MPRV SR:            

249/2015-330/MPRV SR  o prevode finančných prostriedkov uzatvorená 

podľa § 51zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

Čl. 1. 

    Zmluvné strany 

 

 
Slovenský pozemkový fond  
Sídlo: Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka 

                                  Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky 

IČO : 17 335 345 

DIČ: 2021007021 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Zamestnanec poverený k rokovaniu: Ing. Danica Májeková, riaditeľka ekonomického odboru  

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

IBAN:                SK35 8180 0000007000001638 

Zapísaný:  v Obch. registri Okres. súdu Bratislava 1., oddiel: PO, vložka č. 35/B 

(ďalej  len „SPF") 

a 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Zastúpený: prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., minister 

IČO: 00 156 621 
Zamestnanec poverený k rokovaniu: Ing. Slávka Jánošíková, PhD. 

generálna riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky  a rozpočtu 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica  

Číslo účtu:       SK47 8180 000000 7000081 156 

Zriadený: Zákonom  č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „MPRV SR") 

 

uzatvárajú 

 

v súlade s § 51 zákona č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto 

zmluvu o prevode finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva"). 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom  tejto zmluvy je prevod  finančných  prostriedkov v celkovom objeme  

23 055 151,40 eur (slovom dvadsaťtri miliónov päťdesiatpäť tisíc stopäťdesiatjeden eur 

a štyridsať eurocentov) z dosiahnutého Hospodárskeho výsledku SPF za rok 2014 účelovo 

vyčlenených:   

- finančný  objem + 2 000 000 eur na financovanie zabezpečenia projektov pozemkových 

úprav vykonávaných podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
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pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách a obnovy evidencie pozemkov v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie pozemkového vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov a na financovanie DPH k projektom pozemkových úprav, 

- finančný objem + 21 055 151,40 eur, z toho 8 000 000 eur sa použije na financovanie 

bežných výdavkov kapitoly v roku 2015,  

v súlade s uznesením vlády SR k č. m. UV- 22451/2015 zo dňa 17. júna 2015 k Účtovnej 

závierke   SPF  ku  dňu 31.12.2014 a návrhu na  rozdelenie   hospodárskeho výsledku za rok 

2014. 

 

2. SPF poukáže finančné prostriedky podľa bod u 1. tohto čl. zmluvy na účet MPRV SR vedený 

v štátnej pokladnici pod číslom 7000081 156/8180 (Bežný účet Dary a granty MPRV SR), 

variabilný symbol 22451, v dvoch splátkach a to nasledovne: 

- finančný objem 8 000 000 eur (slovom osem miliónov eur) v termíne do 4.7.2015, 

- finančný objem 15 055 151,40 eur (slovom pätnásť miliónov päťdesiatpäť tisíc 

stopäťdesiatjeden eur a štyridsať eurocentov) v termíne do 20.09.2015. 

 

Čl. III. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou, a to 

očíslovanými dodatkami podpísaným i oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

2. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 

vyhotovenia dostane SPF a tri vyhotovenia dostane MPRV SR. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluva   nadobúda   platnosť   dňom   jej   podpísania   obidvoma   zmluvnými   stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom  po dni jej zverejnenia podľa §47a ods. l zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 

príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, text zmluvy je pre nich 

dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne 

nevýhodných podmienok  a bez nátlaku  a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 
 

 

 V Bratislave, dňa         V Bratislave, dňa   

 

 

 

 

 ___________________________        _____________________________ 

  prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.     Slovenský pozemkový fond v zastúpení 

          gen. riad. Ing. Gabriela Matečná 

 

 

 

                  _____________________________ 

                                        Ing. Róbert Poloni, námestník GR 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


