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Zmluva 
o prevode správy hnuteľného majetku štátu   

uzavretá  podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov 

 
( ďalej len „zmluva“ ) 

 
Článok I 

Zmluvné strany  
 
Odovzdávajúci:  Výskumná agentúra 
sídlom:               Sliačska 1, Bratislava, 831 02 
v zastúpení:  RNDr. Juraj Waczulík, CSc., generálny riaditeľ  
IČO:   31819494 
bankové spojenie: SK22 8180 0000 0070 0027 4927 
  

(ďalej len „odovzdávajúci“) 
 
Preberajúci:     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
sídlom:     Stromová 1, Bratislava 831 30 
v zastúpení:   Mgr. Branislav Gröhling, minister 
IČO:           00164381 
DIČ:   2020798725         
bankové spojenie:  SK808180000000700065236 
    

(ďalej len „preberajúci“) 
 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 
 

Článok II 
Predmet prevodu 

 
1. Odovzdávajúci a preberajúci uzatvárajú zmluvu o prevode správy majetku štátu podľa 

ustanovenia § 9 zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“). 

 
2. Predmetom prevodu správy majetku štátu podľa tejto zmluvy je hnuteľný majetok vo 

vlastníctve štátu v správe odovzdávajúceho,  a to:  
 

Motorové vozidlo značka KIA cee´d, EČV – BA087XO, číslo karosérie VIN 

U5YHC512AAL189825, rok výroby 2009, farba – strieborná metalíza svetlá. 
 

(ďalej len „hnuteľný majetok“). 
 

3. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá správu hnuteľného majetku štátu uvedeného 
v článku II v bode 2. tejto zmluvy evidovaného v účtovníctve odovzdávajúceho ako: 
 

• Motorové vozidlo – Automobil KIA 1,6 EX. 
 

4. Prevod správy hnuteľného majetku štátu podľa tejto zmluvy sa vykonáva bezodplatne 
v nadväznosti na rozhodnutie odovzdávajúceho o prebytočnosti majetku štátu: „Rozhodnutie 
generálneho riaditeľa o prebytočnosti hnuteľného majetku č.s. VA-S-00804/2021 zo dňa 
26.03.2021. 
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Článok III  

Deň prevodu správy a jeho účel 
 

1. Dňom prevodu správy hnuteľného majetku štátu je piaty deň odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

 
3. Hnuteľný majetok štátu uvedený v článku II v bode 2. tejto zmluvy bude preberajúcemu slúžiť 

ako referentské vozidlo pre potreby zamestnancov určenej sekcie na plnenie úloh v rámci 
predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  

         
4. Preberajúci sa zaväzuje predmetný hnuteľný majetok štátu udržiavať v riadnom stave, 

využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, 
zneužitiu alebo zmenšeniu.  

 
5. Odovzdávajúci prevádza na preberajúceho predmetný hnuteľný majetok uvedený v článku II 

v bode 2. tejto zmluvy so všetkými súčasťami a príslušenstvom v stave, v akom sa tento 
nachádza ku dňu prevodu. 

 
6. Odovzdanie a prevzatie hnuteľného majetku štátu sa uskutoční na základe odovzdávajúceho a 

preberajúceho protokolu (ďalej len „protokol“). 
 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

   
1. Zmluvné strany súhlasia s obsahom zmluvy a zároveň prehlasujú, že pred sebou nezamlčali 

žiadne skutočnosti, ktoré by bránili prevodu správy hnuteľného majetku štátu. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každá zo 

zmluvných strán po dva (2) rovnopisy. 
 
3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 
 

4. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa vzájomné vzťahy zmluvných strán 
ustanoveniami zákona o správe majetku štátu, Občianskym zákonníkom v platnom znení a 
súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
5. Prílohou tejto zmluvy je: 

 
1. Rozhodnutie generálneho riaditeľa o prebytočnosti hnuteľného majetku č. VA-S-

00804/2021 
2. Preberací protokol 

       
    
V Bratislave, dňa                                                           V Bratislave, dňa        
 
 
  ___________________________                                              __________________________ 
           RNDr. Juraj Waczulík, CSc.               Mgr. Branislav Gröhling 
generálny riaditeľ Výskumnej agentúry              minister 



 

 

Výskumná agentúra 
Sliačska 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31819494 

www.vyskumnaagentura.sk  info@vyskumnaagentura.sk 
 

 
 
 
 
 
č.s.: VA-S-00804/2021 
č.z.: 002383/2021 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
 

 o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu v správe Výskumnej agentúry 
 
 

Podľa § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov vydávam toto rozhodnutie o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu 
v správe Výskumnej agentúry: 

 
 

Hnuteľný majetok, motorové vozidlo značky KIA cee´d 1,6 EX,  EČ – BA087XO, číslo 
karosérie VIN - U5YHC512AAL189825, farba – strieborná metalíza svetlá, rok 2009  

 
 

Odôvodnenie 
 

 Uvedený hnuteľný majetok štátu neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Výskumnej 
agentúre na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti alebo v súvislosti s ním, preto sa 
považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu 
naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade s týmto 
zákonom a osobitnými predpismi. 
 
                                                                                                                             
V Bratislave dňa 26.3.2021 

 
                                      

   
RNDr. Juraj Waczulík, CSc. 

                generálny riaditeľ 
       Výskumnej agentúry  

 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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