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ZMLUVA  

O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU 

č. /2021 
 

uzatvorená podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 

ZMLUVNÉ STRANY  

 

1. Odovzdávajúci:  Slovenská republika, 

správca majetku štátu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo:    Limbová 2, 837 52 Bratislava 

Zastúpený:   Vladimír Lengvarský, minister 

IČO:    00165565  

DIČ:    2020830141  

 

 

(ďalej len „Odovzdávajúci“)  

 

2. Preberajúci:  Slovenská republika,  

správca majetku štátu: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky 

Sídlo:   Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

Zastúpený: Ján Mikas, hlavný hygienik   

IČO:    00607223 

DIČ:    2020878090 

 

 

 (ďalej len „Preberajúci“)  

 

(Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej samostatne aj ako „Zmluvná strana“ a spolu aj ako 

„Zmluvné strany“)  

 

uzatvárajú po vzájomnej dohode túto zmluvu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného 

majetku štátu (ďalej len „Zmluva“):  

 

Článok I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

 

1. Odovzdávajúci v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) vykonáva správu majetku vo vlastníctve 

Slovenskej republiky, ktorý je uvedený v článku II. tejto Zmluvy.  

2. Preberajúci je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorá v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 278/1993 

Z. z. vykonáva správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

3. Odovzdávajúci na základe tejto Zmluvy bezodplatne prevádza do správy Preberajúceho 

predmet prevodu správy uvedený v článku II. bode 1. tejto Zmluvy a Preberajúci tento 

predmet prevodu správy prijíma do svojej správy. 
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Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod správy osobného motorového 

vozidla  značky PASSAT COMFORT, evidenčné číslo BA-570 PU, výrobné číslo 

karosérie WVWZZZ3CZ7P100640, inventárne číslo DM-4373 (ďalej len „predmet 

prevodu správy“). 

2. Celková hodnota predmetu prevodu správy predstavuje sumu 43 024,00 EUR  s DPH 

(slovom štyridsaťtritisícdvadsaťštyri eur). 

 

Článok III. 

ÚČEL PREVODU A ÚČEL VYUŽITIA 

1. Účelom tejto Zmluvy je v súlade s verejným záujmom zabezpečenie účelného  

a hospodárneho využitia hnuteľného majetku štátu, ktorý je predmetom prevodu správy.  

2. Predmet prevodu správy podľa článku II. bodu 1. tejto Zmluvy má Preberajúcemu slúžiť 

na účely plnenia úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 

3. Za použitie a škodu predmetu prevodu správy v zmysle ustanovení tejto Zmluvy 

zodpovedá výlučne Preberajúci. 

4. Preberajúci nie je oprávnený použiť predmet prevodu správy na iný účel, než ktorý je 

uvedený v tejto Zmluve. 

 

Článok IV. 

SPÔSOB A DEŇ PREVODU  
 

1. Odovzdávajúci bezodplatne odovzdá a Preberajúci preberie predmet prevodu správy  

do desiatich (10) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Za deň 

prevodu správy bude považovaný deň fyzického odovzdania a prevzatia predmetu 

prevodu správy, čo Zmluvné strany potvrdia podpisom Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí predmetu prevodu správy (ďalej len „protokol o odovzdaní a prevzatí“), 

ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Protokol o odovzdaní a prevzatí sa po jeho 

podpísaní osobami oprávnenými konať za každú Zmluvnú stranu pripojí k tejto zmluve. 

2. V prípade neprevzatia predmetu prevodu správy do šesťdesiatich (60) dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, Zmluva stráca platnosť a účinnosť a Zmluvným 

stranám z nej nevyplývajú žiadne práva a povinnosti. 

 

Článok V. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí Preberajúci prehlasuje, že je mu známy 

stav predmetu prevodu správy a v takom stave ho preberá.  

2. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí Odovzdávajúci prehlasuje, že na 

predmete prevodu správy neviaznu žiadne ťarchy a bremená a nie sú predmetom 

žiadneho exekučného alebo iného konania, ktoré by bránilo Preberajúcemu v riadnom 

užívaní predmetu prevodu správy.  
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Článok VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

2. Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v písomnej forme, na základe súhlasne 

prejavenej vôle obidvoch Zmluvných strán, a to formou očíslovaných dodatkov k 

Zmluve, ktoré musia byť potvrdené a podpísané obidvomi Zmluvnými stranami. 

3. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy bude neplatné, resp. v rozpore 

s účinnými právnymi predpismi, Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť také 

ustanovenie ustanovením, ktoré sa bude čo do obsahu a zámeru najviac približovať 

pôvodnému ustanoveniu. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) si ponechá každá 

Zmluvná strana. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani 

pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie je 

obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v 

predpísanej forme, Zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

Príloha č. 1 – „Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu správy“ 

 

 

 

Za Odovzdávajúceho:      Za Preberajúceho: 

 

V Bratislave, dňa ....................     V Bratislave, dňa .................... 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                       ........................................................ 

Vladimír Lengvarský                                                     Ján Mikas 

          minister                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky     
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Príloha č. 1  

 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PREDMETU PREVODU SPRÁVY 

k zmluve o prevode správy hnuteľného majetku štátu 

č. /2021  

(ďalej len „Protokol“) 

 

1. Základné údaje 

 

Preberajúci: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 

Bratislava 

 

Osoba poverená preberajúcim.................................................................................................... 

Odovzdávajúci: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava  

 

Osoba poverená odovzdávajúcim ................................................................................................ 

 

 

2. Predmet 

Týmto Protokolom Preberajúci preberá od Odovzdávajúceho osobné motorové PASSAT 

COMFORT, evidenčné číslo BA-570 PU, výrobné číslo karosérie WVWZZZ3CZ7P100640, 

inventárne číslo DM-4373, nasledovne: 

 

3. Deň a miesto  

Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy sa uskutočnilo dňa 

__________________, pričom tento deň je dňom prevodu predmetu prevodu správy. 

Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy sa uskutočnilo na mieste:  

  

 

Za preberajúceho:  Za odovzdávajúceho:  

 

Meno, priezvisko:  Meno, priezvisko:  

  

Dátum: Dátum: 

 

Podpis: Podpis: 

 


