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Z M  L  U V A    č. 2011/739 
o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu 

uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

 

1.1. Odovzdávajúci :      SLOVENSKÁ REPUBLIKA,  

                                         Ministerstvo  obrany SR 

                                         Úrad pre investície a akvizície 

                                         Kutuzovova 8 

                                         832 47 Bratislava 

 

Zastúpený :                Ing. Pavlom LÍŠKOM  

 riaditeľom Úradu pre investície a akvizície  

 

Vybavuje :                  mjr. Jozef Šúry, kl. 0960 317671 

 

IČO :                          30845572 
 

Bankové spojenie :   Štátna Pokladnica 

                                        č. ú. 7000171135/ 8180 

 
 

1.2. Preberajúci :          SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

                                            Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany  

             Inovecká 7 
    911 01 Trenčín 

               

Zastúpený :               Ing. Milan SÁSKA              

                                             riaditeľom Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany  

 

IČO :                         34000666            

  

 

Vybavuje :                  Dagmar Lapúniková,    tel. : 032/7480788 

          fax.: 032/7480734 
 
    



Článok II. 

 PREDMET  ZMLUVY 

 

2.1.Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľných vecí vo vlastníctve       

Slovenskej republiky v správe odovzdávajúceho špecifikovaný v Prílohe č.1. 

Hodnota prevádzaného majetku v správe odovzdávajúceho bola určená podľa účtovných cien 

v celkovej sume  4 929,13 € (slovom štyritisíc deväťstodvadsaťdeväť 13/100 eura).  

2.2. Hnuteľné  veci, ktoré  sú  predmetom  bezodplatného prevodu správy, sú zo skladových  

zásob Ozbrojených síl SR a sú pre odovzdávajúceho prebytočné podľa rozhodnutí o 

prebytočnosti č.p. SEMaI-23-19/2011-OdSM zo dňa 06. mája 2011. Pred prevodom správy 

nebude predmet zmluvy opravovaný  ani vylepšovaný.  

2.3 Preberajúci prehlasuje, že mu je stav predmetu zmluvy známy a s jeho prevodom do svojej 

správy súhlasí. Preberajúci je povinný predmet prevodu použiť na materiálne zabezpečenie 

preberajúceho a k plneniu úloh, ktoré mu vymedzuje jeho zriaďovacia listina.  

 

 
Článok III. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 
 
 
 

3.1.Hnuteľný majetok štátu špecifikovaný v bode 2.1. tejto zmluvy je uložený vo VÚ 1045 
Bratislava (ďalej len „miesto uloženia“). 
3.2.Prevzatie hnuteľného majetku vykoná preberajúci v mieste jeho uloženia. Presný termín a 
spôsob odovzdania a prevzatia hnuteľného majetku podrobne dohodne preberajúci s veliteľom 
vojenského útvaru v mieste uloženia najmenej päť pracovných dní  vopred. 

      3.3. Prevzatie hnuteľného majetku štátu sa uskutoční na základe „Zápisu o odovzdaní 
a prevzatí materiálu“, ktorý musí obsahovať: 
- názov odovzdávaného a preberaného hnuteľného majetku 
- príslušenstvo 
- počet kusov 
- evidenčné čísla 
- stručný opis technického stavu 
- dátum odovzdania a prevzatia hnuteľného majetku 
- strojom napísané meno odovzdávajúceho a preberajúceho 
- vlastnoručné podpisy odovzdávajúcej a preberajúcej osoby. 
3.4. Zástupcom odovzdávajúceho k odovzdaniu príslušného predmetu zmluvy je  veliteľ VÚ v 
mieste uloženia materiálu, alebo ním písomne poverené osoby. 
3.5. Zástupcom preberajúceho je Ing. Milan SÁSKA alebo ním písomne poverená osoba. 
 

Článok IV. 
Deň prevodu správy 

 
 
 

4.1. Dňom prevodu správy hnuteľného majetku štátu špecifikovaného v článku II, bod 2.1 
tejto zmluvy je deň uvedený v „Zápise o odovzdaní a prevzatí materiálu“, podpísanom 
zástupcami zmluvných strán. 
4.2. Preberajúci je povinný prevziať hnuteľný majetok v mieste uloženia najneskôr do 60 dní 
odo dňa nadobudnutia platnosti  tejto zmluvy. 
4.3. Ak preberajúci neprevezme hnuteľný majetok v dohodnutom termíne, zmluvné strany sa 
dohodli, že zmluva stráca platnosť a obidvom zmluvným  stranám nevyplývajú z nej žiadne 
práva ani povinnosti. Preberajúci je však povinný do 14 dní od skončenia platnosti zmluvy 
písomne zdôvodniť odovzdávajúcemu neprevzatie predmetu zmluvy. 
 
 

Článok V. 



Zvláštne ujednania 
 
 
 

5.1. Dňom prevodu prechádza správa hnuteľného majetku z odovzdávajúceho na 
preberajúceho  so všetkými právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
5.2. Preberajúci je oprávnený užívať prevzatý hnuteľný majetok štátu len na dohodnuté účely 
a dodržiavať všetky platné predpisy platné pre jeho prevádzku a  ošetrovanie. 

 
 

Článok VI. 
Platnosť zmluvy 

 
 
 

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami   
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
 

Článok VII. 
Ostatné ustanovenia 

 
 
 

7.1. Zmeny tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomných doplnkov so súhlasom 
oboch zmluvných strán a budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
7.2. 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. 
7.3. 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. 
7.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obidve strany obdržia dve 
vyhotovenia.  
7.5. Za zmluvné strany prevod správy hnuteľného majetku zabezpečujú:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) za odovzdávajúceho:  
        zmluvné vzťahy:         mjr. Jozef Šúry - ÚIA MO SR 
                                            tel. č.  0960 317671 
                                            fax:  0960 317683       

realizácia zmluvy : komisie ustanovené veliteľmi útvaru VÚ 1045 Bratislava. 
  
 b) za preberajúceho : 
 
        zmluvné vzťahy, realizácia zmluvy:     Dagmar Lapúniková,  tel. : 032/7480788 

          fax.: 032/7480734 

 
 
          
      






