
Zmluva o výpožičke hnutel'ného a nehnuteľného majetku štátu 

uzatvorená podľa § 21 ab ods. l a 2 zákona č. 133/2002 z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení 

neskorších predpisov,§ 13 ods. 7 a nasl. zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov a§ 659 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Požičiavate!': 

Správca: 

Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

č. účtu (IBAN) 

(ďalej len "požičiavate!'") 

Vypožičiavate!': 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
l Č pre daň: 
Bankové spojenie: 
č. účtu (IBAN) 

Slovenská republika 

Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. - predseda 
Ing. Ján Malík, CSc. - vedúci úradu 

00037869 
2020844914 

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. 
00586919 

SK2020830691 

Štátna pokladnica 

(ďalej len "vypožičiavate!'") 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len "zmluva"): 

Článok l 
Predmet výpožičky 

l. Predmetom výpožičky je nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, 
v správe požičiavatel'a, nadobudnutý z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy 
o poskytnutí nenávratného fmančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj, kód výzvy OPVaV - 2013/4.2/09-RO, názov projektu Centrum 
aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológii, ITMS 26240220088 a Výskumné 
centrum ALLEGRO, ITMS 26220220198, (ďalej tiež "projekt podl'a čl. l bodu l tejto zmluvy'') 
a pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe požičiavatel'a, na ktorých je umiestnený 



nehnutel'ný majetok nadobudnutý z fmančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu 
podl'a čl. l bodu l tejto zmluvy. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavatel'ovi majetok podl'a 
predchádzajúcej vety do výpožičky v súlade§ 2lab ods. l a 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej 

akadémii vied v znení neskorších predpisov. 

2. Predmetom výpožičky je majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe požičiavateľa a to: 

2.1. Nehnutel'ný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe požičiavatel'a, nachádzajúci 
sa na Dúbravskej ceste Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, obec BA - m. č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, vedený na liste vlastníctva č. 4832, a to: 

2.1.1. Stavba Pavilón materiálových vied so súpisným číslom 6319, postavená na parcele C-KN 
č. 2710/71 v rozsahu pridelených priestorov v zmysle Prílohy č. ]_Rozdelenie PMV v 
rozsahu výmera v m2

, čísla miestností podl'a jednotlivých podlaží v celkovej výmere 
363,14 m2 a k nim prislúchajúci podiel vo výške 1352/1 0000, t. j. 13,52%, vo výmere 
311 ,38 m2 na spoločne užívaných priestoroch. 

2.1.2. ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/45, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.1.3.ostatná inžinierka stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/72, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.1.4.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/73, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.1.5.dvor, postavený na parcele C-KN č . 2710/74, a to v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.1.6.Pozemky C-KN: i) parcelné číslo 27 10/45, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
1537 m2

, ii) parcelné číslo 2710/71, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 976m2
, 

iii) parcelné číslo 2710/72, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 30m2
, iv) parcelné 

číslo 2710/73, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5m2
, v) parcelné číslo 2710/74, 

druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ll m2
, a to v podiele 1352/10000, t. j . 13,52%. 

2.2. Nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe požičiavatel'a, nachád?:ajúci 
sa na Dúbravskej ceste Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, obec BA - ro. č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, vedený na liste vlastníctva č . 1500, a to: 

2.2.1.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/55, a to 

v podiele 1352/1 0000, t.j. 13,52%, 

2.2.2.ostatná inžinierska stavba ajej súčasti, postavená na parcele C-KN č . 2710/56, a to 

v podiele 1352/10000, t.j.1 3,52%, 

2.2.3.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/58, a to 

v podiele 1352/10000, t.j . 13,52%, 

2.2.4.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/59, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.2.5.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/60, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.2.6.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/61, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 
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2.2.7.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/62, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.2.8.ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/63, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.2.9.ostatná inžinierska stavba ajej súčasti, postavená na parcele C-KN č . 2710/64, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.2.1 O. ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/65, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.2.11. ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/67, a to 

v podiele 1352/10000, t.j. 13,52%, 

2.2.12. Pozemky C-KN: i) parcelné číslo 2710/55, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
21 O m2

, ii) parcelné číslo 2710/56, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 48 m2
, iii) 

parcelné číslo 2710/58, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2
, iv) parcelné 

číslo 2710/59, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2
, v) parcelné číslo 

2710/60, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m2
, vi) parcelné číslo 2710/61, 

druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 105 m2
, vii) parcelné číslo 2710/62, druh 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 119m2
, viii) parcelné číslo 2710/63, druh zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 27 m2
, ix) parcelné číslo 2710/64, druh zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 13m2
, x) parcelné číslo 2710/65, druh zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 31 m2
, xi) parcelné číslo 2710/67, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ll 

m2 a to v podiele 1352110000, t. j. 13,52%. 

2.3. Hnuteľný majetok, špecifikovaný v prílohách č. 2 a 3 tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy: 

Príloha č. 2 _Zoznam prístrojového vybavenia financovaného z projektov Centrum aplikovaného 
výskumu nových materiálov a transferu technológií a Výskumné centrum ALLEGRO. 

Príloha č. 3 _Zoznam kancelárskeho a laboratórneho nábytku financovaného u projektu Centrum 
aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. 

3. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného užívania majetok 
hnuteľný a nehnuteľný majetok špecifikovaný v bode 2 tohto článku. 

4. Vypožičiavateľ prehlasuje, že mu Je známy súčasný stav predmetu výpožičky 

a v takomto stave ho preberá. 

Článok2 
Účel a doba výpožičky 

l. Predmet výpožičky bude slúžiť vypožičiavatel'ovi na účel uskutočňovania výskumu a iných činností 
podľa zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny vypožičiavateľa. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu piatich rokov. 
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Článok 3 
Služby spojené s výpožičkou 

1. Výkon správy vtazuci sa k predmetu výpožičky zabezpečuje v plnom rozsahu Ústav materiálov 
a mechaniky strojov SA V, podľa činnosti stanovenej zriaďovacou listinou, t.j. zabezpečenie vedenia 
právnej agendy, technicko-prevádzkovej a finančno - ekonomickej agendy spojenej s prevádzkou 
budovy, vrátane údržby a opráv a v rozsahu činnosti vyplývajúcich z plnenia úloh v rámci 
Operačného programu VaV, kód výzvy OPVaV-2013/4.2/09-RO za projekt Centrum aplikovaného 
výskumu nových materiálov a transferu nových technológií v období udržateľnosti projektu. 

2. Úprava služieb podl'a bodu l tohto článku je predmetom samostatnej zmluvy. 

3. Poistenie budovy a prístrojov je refakturované vypožičiavateľovi raz ročne v zmysle príloh č. 2 a 3. 
Predpokladané prevádzkové náklady vypožičiavateľa spojené s užívaním predmetu výpožičky 

z uvedeného dôvodu sú ročne 2 894,89 EUR. Za úmyselné škody spôsobené pri výkone činnosti 
v priestoroch užívaných výlučne vypožičiavatel'om zodpovedá vypožičiavateľ, tak ako aj za škody 
spôsobené v spoločných priestoroch, ktoré budú preukázatel'ne zavinené vypožičiavateľ om. 

4. Ostatné náklady spojené s výpožičkou požičiavateľovi nevznikajú. 

Článok4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v 
tejto zmluve. 

2. Vypožičiavate}' sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy predmetu výpožičky na 
vlastné náklady (primerane využijúc ustanovenia o bežnej údržbe v zmysle nariadenia vlády SR 
č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov). Potrebu opráv, ktoré presahujú rámec bežnej údržby neodkladne oznamovat' 
požičiavatel'ovi, inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

3. Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu požičiavatel'a , vykonávať stavebné úpravy na 
predmete výpožičky. Vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na 
veci len v prípade, ak požičiavateľ dal predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súčasne sa 
zaviazal uhradiť tieto náklady. 

4. Vypožičiavate!' zodpovedá za škodu spôsobenú na predmete výpožičky ním, jeho zamestnancami a 
tretími osobami v plnej výške. V prípade vzniku takýchto škôd, je vypožičiavate!' povinný uhradiť 
požičiavateľovi skutočnú škodu. 

5. Požičiavate!' si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu do vypožičaných nebytových 
priestorov za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy. Vypožičiavate]' je povinný umožniť vstup 
do vypožičaných priestorov takejto osobe a to bezodkladne po oznámení žiadosti o vstup do 
vypožičaných priestorov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na kontrolu hnutel'ného majetku, tvoriaceho 
predmet výpožičky. 
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6. V prípade, že predmet výpožičky v súvislosti s uztvaním vypožičiavateľom vyžaduje zvláštne 
vybavenie v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnostných a iných opatrení, je vypožičiavate !' povinný 
zabezpečit' predmet výpožičky v tejto oblasti na vlastné náklady a zodpovednosť. 

7. Obe zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavate!' bude vo vypožičaných priestoroch zabezpečovat' 
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem v oblasti požiarnej ochrany, 
BOZP, hygieny, resp. iných špecializovaných oblastí sám na vlastné náklady a nebezpečie. Zároveň 
sa zaväzuje dodržiavať pri užívaní vypožičaných priestorov príslušné hygienické, bezpečnostné, 
požiarne a iné predpisy. Odborný dohľad nad výkonom požiarnej ochrany predmetu výpožičky 
vykonáva požičiavateľ. 

8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom 
výpožičky. 

Článok 5 
Osobitné ustanovenia 

l. Vzhľadom na to, že obdobie udržatel'nosti projektu podl'a čl. l bodu l tejto zmluvy uplynulo diía 

9. ll. 2021, majetok tvoriaci predmet výpožičky prejde do vlastníctva vypožičiavatel'a v súlade s 

§ 2laa ods. 2 písm. f) zákona č . 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších 

predpisov. 

2. Požičiavateľ môže vypovedať zmluvu o výpožičke výpoveďou po splnení povinnosti v zmysle § 
2lab ods. 5 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, ak: 

2.1. Vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky alebo užíva predmet výpožičky v rozpore so 

zmluvou aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu na porušovanie zmluvy podl'a 

tohto bodu a neodstráneniu protiprávnemu stavu v stanovenej lehote inak v primeranej lehote, 

2.2. Vypožičiavate!' o viac ako dva mesiace mešká s úhradami požičiavateľovi podl'a článku 3 tejto 

zmluvy aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu na porušenie zmluvy podľa 

tohto bodu a neodstráneniu omeškania v stanovenej lehote inak v primeranej lehote, 

2.3. Bolo rozhodnuté o odstránení stavby, alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať dotknutú 
stavbu. 

3. Výpovedná doba je 3 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Obe zmluvné strany sa pre prípad momentu doručenia písomnosti, spojených s výpožičkou, jej 

vznikom i ukončením resp. zánikom, dohodli na fikcii doručenia. Za doručenú sa písomnosť pokladá 
za týchto podmienok: 

4.1. v prípade osobného doručovania dňom, kedy ju druhá zmluvná strana prevzala oproti podpisu 

osobne. 

4.2 . v prípade doručovania prostredníctvom poštového doručovateľa musí byť písomnosť 

doručovaná opakovaným doručením. Za deň doručenia sa pokladá deň, kedy si adresát 

zásielku na pošte prevzal, alebo pošta oznámila odosielatel'ovi, že protistrana zásielku 
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odmietla prevziať alebo si ju v stanovenej lehote neprevzala a to aj vtedy, ak sa o jej 

doručovaní nedozvedela. 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

l. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Občianskym zákonníkom 

a zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

2. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len fonnou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom súhlasu Slovenskej akadémie vied, ako zriaďovateľa 

vypožičiavateľa, podľa § 13 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorši ch predpisov a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 
47a ods .l zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonnika v znení neskorších predpisov. 

4. Táto zmluva ruší ,,Dohodu o výkone a spôsobe rozúčtovania nákladov spojených s užívaním majetku 
štátu v správe SAV" zo dňa 26. 9. 2018. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, 2x pre požičiavateľa a 2x pre vypožičiavateľa. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 
podpisuj ú. 

v Bratislave, dňa ............ 2 .. 5 ... :-.11:· ... 2.0.21 

Za požičiavateľa 

Ing. Ján Malík, 
vedúci Úradu SA 

Príloha č. ]_Rozdelenie 

Vypožičiavateľ 

doc. Miroslav Boča, DrSc. 
riaditel' ÚACH SA V 

Príloha č. 2 _ Zoznam prístrojového vybavenia fmancovaného z projektov Centrum aplikovaného 
výskumu nových materiálov a transferu technológií a Výskumné centrum ALLEGRO. 

Príloha č. 3_Zoznam kancelárskeho a laboratórneho nábytku financovaného z projektu Centrum 
aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. 

6 



Príloha č. l_Rozdelenie PMV - ÚACH SAV 

é.miest. Popis Uživater 

Správa ÚACH - Zmluva o výpožičke: 

0,27 Sklad práškov, váhovňa +homogenizačné lab. 68,73 ÚACH 
0,28 Lab. na granu lovanie a lisovan ie práškov 38,63 ÚACH 
0,29 Spekacia miestnosť 60,52 ÚACH 
0,30 Sušiareň, DEWAX, CIP 39,97 ÚACH 
0,31 Testovacia miestnosť i, ll 47,01 ÚACH 
3,25 kancelária 18,49 ÚACH 
3,26 kancelária 22,37 ÚACH 
3,27 kancelária 21,23 ÚACH 
3,28 kancelária 18,52 ÚACH 
3,29 kancelária 27,67 ÚACH 

36314 l 

Súhrn plôch v správe: m2 ÚACHSAV 

Plocha pridelených priestorov 363,14 
Plocha spoločných priestorov 311,38 
Zastavané plocha cez podielové percento 433,72 1352/10000 
Spolu 1108,24 

Podiel na spoločných priestorov: % m2 
zastavaná ploch 

m2 
ÚMMS 73,98 1703,42 2052,43 
ÚACH 13,52 311,38 375,18 
Ú Po 8,46 194,87 234,79 
FÚ 1,97 45,29 54,57 
Ú SAV 2,07 47,56 57,31 
UMFG 0,00 0,00 0,00 

100,00 2302,52 2774,28 



Príloha č 2 Zoznam prístrojového vybavenia f inancovaného z projektov CAV a ALLEGRO 

Názov prlstrojového vybavenia Adresa/Miesto umiestnenia 
Hodnota majetku s DPH 

Názov projektu 
(EUR) 

renc1ansKa un verzi a'"'· 

Dopravné zariadenie s príslušenstvo pre ICP Dubčeka, Ústav anorganickej 
4 993,20 Výskumné centrum ALLEGRO 

OES chémie SAV, Študentská 2, 
y, '"' renCians.a umverz1ta "'· 

Katóda pre elektrónový mikroskop JEOL Dubčeka, Ústav anorganickej 
38 048,40 Výskumné centrum ALLEGRO 

7600F chémie SAV, Študentská 2, 
Tr•n~ln 

renc1ansKa umverz1 a A. 

Držiak vzoriek pre DSC-TG meranie v Dubčeka, Ústav anorganickej 
8 209,20 Výskumné centrum ALLEGRO 

teplotnom lnervale HTP40000A69 chémie SAV, študentská 2, 

TrPnlln 
renctansKa umverztta ""'· 

Držiak vzoriek pre DSC-TG meranie v Dubčeka, ústav anorganickej 
4 922,40 Výskumné centrum ALLEGRO 

teplotnom inervale HTP40000AS6 chémie SAV, Študentská 2, 
Tr•ni'in 

renc1ansKa umverma "'· 

Fluorocube, Horiba Fluorocube NL 
Dubčeka, Ústav anorganickej 

107 275,20 Výskumné centrum ALLEGRO 
chémie SAV, študentská 2, 

Tr•nrin 

Rozšírenie RTG difraktometra Panalytlcal 
renclansKa un verZI ta "'· 

Empyrean o modul na meranie 
Dubčeka, Ústav anorganickej 

71816,40 Výskumné centrum ALLEGRO 
chémie SAV, študentská 2, 

mikrodifrakcle y, 

renctansKa un1verz1 a"'· 

Software, databáza PDF4, Panalytical PDF-4+ 
Dubčeka, Ústav anorganickej 

8 196,00 Výskumné centrum ALLEGRO 
chémie SAV, Študentská 2, 

Tr•n>in 
ren 1ans,.a umverz1w . 

RTG lampa k difraktomeru Panalytikal Dubčeka, Ústav anorganickej 
8180,40 Výskumné centrum ALLEGRO 

Empyrean chémie SAV, Študentská 2, 

TrPnl'ln 

Ústav anorganickej chémie SAV, 
Centrum aplikovaného výskumu 

Špeciálna elektronika 41940,00 nových materiálov a transferu 
Dúbravská cesta 9 Bratislava 

technológii 

Ústav anorganickej chémie SAV, 
Centrum aplikovaného výskumu 

STA 449 F3- základný systém s SIC pieckou 216120,00 nových materiálov a transferu 
Dúbravská cesta 9 Bratislava 

technológií 

ústav anorganickej chémie SAV, 
Centrum aplikovaného výskumu 

FTIR (Tenzor) s pripojovacími modulmi 96300,00 nových materiálov a t ransferu 
Dúbravská cesta 9 Bratislava 

technológii 

Ústav anorganickej chémie SAV, 
Centrum aplikovaného výskumu 

RTG Multiflex 
Dúbravská cesta 9 Bratislava 

78 120,00 nových materiálov a transferu 

technológlf 

Ústav anorganickej chémie SAV, 
Centrum aplikovaného výskumu 

RTG lampa na XRF 
Dúbravská cesta 9 Bratislava 

67 800,00 nových materiálov a transferu 

technológií 

~ucova <..entra ap ... ovane .. o 
Centrum aplikovaného výskumu 

Studený lzostatický lis 
výskumu nových materiálov a 

543 480,00 nových materiálov a transferu 
transferu technológlf Bratislava 

lnnv:l htuinv•l 
technológii 

tsuaova Len rr a ap IKovaneno 
Centrum aplikovaného výskumu 

Homogenizátor 
výskumu nových materiálov a 

19080,00 nových materiálov a transferu 
transferu technológií Bratislava 

lnnv:l hl>~ nv•' technológií 
cuoova <..emra apuKovaneno 

Centrum aplikovaného výskumu 
Granulátor 

výskumu nových materiálov a 
48000,00 nových materiálov a transferu 

transferu technológlf Bratislava 
technológii 

Inn"; h '"' »l 
~uaova <..entr a ap ''"ovane .. o 

Centrum aplikovaného výskumu 
Automatický lis výskumu nových materiálov a 

172 320,00 nových materiálov a transferu transferu technológii Bratislava 

lnr>v:l hu~ nv• l technológií 

ouoova -.enua ap IIKOvaneno 
Centrum aplikovaného výskumu 

Diamantová lapovačka výskumu nových materiálov a 
312600,00 nových materiálov a transferu 

transferu technológii Bratislava 
lnnv~ h • •nnv•\ technológii 

"ucova <..entr a ap".ovaneno 
Centrum aplikovaného výskumu 

Tunelová grafitová pec s kontr. atmosf. výskumu nových materiálov a 
989 400,00 nových materiálov a transferu transferu technológií Bratislava 

•nu' technológií 
"uaova <..en ra apti•Ovane o 

Centrum aplikovaného výskumu 
Odplyňovacia pec výskumu nových materiálov a 

52860,00 nových materiálov a transferu transferu technológii Bratislava 

lhminv• technológií 

Komponenty pre špeciálne merania na 
Ústav merania SAV, Dúbravská Centrum aplikovaného výskumu 

existujúcom 
cesta 9 Bratislava 

91800,00 nov'(ch materiálov a transferu 
práškovom difraktometri technológií 



Príloha č. 3_Zoznam kancelárskeho a laboratórneho nábytku financovaného z projektu Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológif 

lnv. tlsb Názov Účt. os Dali. OS KP ÚčtovnáVC MJ Počet MJ JC UACH SAV UMMSSAV 

Po~et SPOLU € Počet SPOLU € 

Nábytok do spobčných pnestorov: 74597.98 348 578,4601 20 4436,98 328 70161,0037 

81074 Konferenčný st611 ~súbor 58 ks 2 2 361 23288,86 ks 58 401,53 4,00 1606,13 54,00 21682,73 

81083 Stolička 2 ·súbor 290 ks 2 2 361 51309.12 ks 290 176,93 16,00 2830,85 274,00 48478,27 

Kancelársky nábytok 248791,53 1261 72,00 0,00 1189,00 248791,53 

81073 Držiak na PC -súbor 135 ks 2 2 361 4220,09 ks 135 31,26 10,00 312,60 125,00 3907,49 

81075 Nadstavec skriňa 1 -súbor 150 ks 2 2 361 22915,80 ks 150 152,77 8,00 1222,18 142,00 21693,62 

81076 Kancelársky st611- súbor 10 ks 2 2 361 12499,80 ks l O 1249,98 0,00 10,00 12499,80 

81077 SkMa btníková 1- súbor 132 ks 2 2 361 25112,74 ks 132 190,25 8,00 1521,98 124,00 23590,76 

81078 Skriňa pollcová 2 ·súbor 150 ks 2 2 361 18196,20 ks 150 121,31 8,00 970,46 142,00 17225,74 

81079 Kontajner 2 -súbor 274 ks 2 2 361 53962,86 ks 274 196,94 20,00 3938,88 254,00 50023,78 

81080 Stolička jedálenská· súbor 146 ks 2 2 361 12789,60 ks 146 87,60 2,00 175,20 144,00 12614,40 
81081 StoUčka 1 -súbor 105 ks 2 2 361 31032.54 ks 105 295,55 6,00 1773,29 99,00 29259,25 
81082 StoUčka 3- súbor 5 ks 2 2 361 1898,16 ks s 379,63 0,00 5,00 1898,16 
81084 Pracovný st611- súbor 154 ks 2 2 361 86163,94 ks 154 429,64 10,00 4296,36 144,00 61867,58 
Laboratórny nábytok 242700,80 317,00 30,00 0,00 287,00 242700,80 
81085 Laboratórny digestor 1 2 2 361 6276,00 ks l 6276,00 0,00 1,00 6276,00 
81086 Laboratórny digestor 2- súbor 2 ks 2 2 361 12804,48 ks 2 6402,24 0,00 2,00 12804,48 
81087 Laboratórny dJgestor 3 • súbor 3 ks 2 2 361 21092,40 ks 3 7030,80 0,00 3,00 21092,40 
81086 laboratórny st615- súbor 2 ks 2 2 361 6687,36 ks 2 3343,68 0,00 2,00 6687,36 
81089 Laboratórny stól 6- sU bor 2 ks 2 2 361 12095,04 ks 2 6047,52 0,00 2,00 12095,04 
81090 Laboratórny stôl 7· súbor 2 ks 2 2 361 6687,36 ks 2 3343,68 0,00 2,00 6687,36 
81091 Laboratórny st018- súbor 4 ks 2 2 361 12569.76 ks 4 3142,44 1,00 3142,44 3,00 9427,32 
81092 Laborat6my st619. súbor 4 ks 2 2 361 6935,04 ks 4 1733,76 2,00 3467,52 2,00 3467,52 
81093 Laboratórny stô110 ·súbor 4 ks 2 2 361 2757.60 ks 4 689,40 0,00 4,00 2757,60 
81094 Umývací stôl4 2 2 361 2198,16 ks l 2198,16 0,00 1,00 2198,16 
81095 Regál kovový 1 · súbor S ks 2 2 361 1837,20 ks s 367,44 0,00 5,00 1837,20 
81096 Kontajner zásuvkový- súbor 32 ks 2 2 361 5130,24 ks 32 160,32 14,00 2244,48 18,00 2885,76 
81097 Pracovný st611 ·súbor 12 ks 2 2 361 5544,00 ks 12 462,00 0,00 12,00 5544,00 
81098 Pracovný st612 2 2 361 215,64 ks l 215,64 0,00 1,00 215,64 
81099 Pracovný stOl 3- súbor 3 ks 2 2 361 860.76 ks 3 286,92 1,00 286,92 2,00 573,84 
81100 P racovnY stOl 4 - súbor 15 ks 2 2 361 7059,60 ks 15 470,64 0,00 15,00 7059,60 
81101 Pracovný stOl 5 . súbor 3 ks 2 2 361 1284,84 ks 3 428,28 0,00 3,00 1284,84 
81102 Pracovný stOl 6 ·súbor 5 ks 2 2 361 1893,60 ks s 378,72 0,00 5,00 1893,60 
81103 Pracovný stôl 7. súbor 3 ks 2 2 361 1755,36 ks 3 585,12 0,00 3,00 1755,36 
81104 Pracovný st61 8 2 2 361 388,08 ks l 388,08 0,00 1,00 388,08 
81105 Pracovný st619- súbor 2 ks 2 2 361 569,76 ks 2 284,88 0,00 2,00 569,76 
81106 Pracovný stôl pojazdný - súbor 4 ks 2 2 361 1341 ,60 ks 4 335,40 0,00 4,00 1341,60 
81107 Laborat6me stoličky 1 • súbor 80 ks 2 2 361 19516,80 ks 80 243,96 12,00 2927,52 68,00 16589,28 
81108 Laboratórne stoliČky 2 · súbor 15 ks 2 2 361 5367,40 ks 15 359,16 0,00 15,00 5387,40 
81109 Závesná skrinka 1 -súbor 30 ks 2 2 361 2754,00 ks 30 91,80 0,00 30,00 2754,00 
81110 Závesná skr1nka 2 - súbor 15 ks 2 2 361 727,20 ks 15 48,48 0,00 15,00 727,20 
81111 Váhový stOl- súbor 4 ks 2 2 361 2489,28 ks 4 622,32 0,00 4,00 2489,28 
81112 Skrinka na náradie· súbor 2 ks 2 2 361 361,84 ks 2 190,92 0,00 2,00 381,84 
81113 Dielenský vozík 2 2 361 170,16 ks l 170,16 0,00 1,00 170,16 
81114 Dielenský stôl· súbor 2 ks 2 2 361 774,00 ks 2 387,00 0,00 2,00 774,00 
81116 Laminárny box 1 2 2 361 10115,64 ks l 10115,64 0,00 1,00 10115,64 
81117 Laboratóma skrilia 1 -súbor 13 ks 2 2 361 14941 ,68 ks 13 1149,36 0,00 13,00 14941,68 
81118 l4lborat6ma skriňa 2 -súbor 7 ks 2 2 361 8163,12 ks 7 1166,16 0,00 7,00 8163,12 
81119 Laboratórna skriňa 3 2 2 361 815,04 ks 1 815,04 0,00 1,00 815,04 
81120 Laboratórna skriňa 4 - súbor 9 ks 2 2 361 4365,36 ks 9 485,04 0,00 9,00 4365,36 
81121 Laboratórna skriia 5 2 2 361 485,04 ks 1 485,04 0,00 1,00 485,04 
81122 Skriňa bezpečnostná na chemikálie 1 -súbor 7 • 2 2 361 26733,84 ks 7 3819,12 0,00 7,00 26733,84 
81123 Skriňa bezpečnostná na chemikálie 2 2 2 361 4305,96 ks l 4305,96 0,00 1,00 4305,96 
81124 Skriňa bezpečnostná na chemikálie 3- súbor 2 • 2 2 361 7248,72 ks 2 3624,36 0,00 2,00 7248,72 
81125 Skriňa bezpečnostná na chemikáUe 4 2 2 361 2936,88 ks l 2936,88 0,00 1,00 2936,88 
81126 Skril'ia bezpečnostná na tlakové 1fa~e 2 2 361 1860,29 ks 1 1880,29 0,00 1,00 1880,29 
81127 Skriňa bezpečnostná na horl'aviny. súbor 2 ks 2 2 361 3750,67 ks 2 1875,34 0,00 2,00 3750,67 
81128 Drilak flia~- súbor 3 ks 2 2 361 603,72 ks 3 201,24 0,00 3,00 603,72 81129 Odvetrávací nadstav ec- súbor 3 ks 2 2 361 1996,92 ks 3 665,64 0,00 3,00 1996,92 81130 Oesikátorov á skrinka 1 - sUbor 2 ks 2 2 361 1448,88 ks 2 724,44 0,00 2,00 1448,88 81 131 Oesikátorová skrinka 2 - súbor 3 ks 2 2 361 2724.48 ks 3 908,16 0,00 3,00 2724,48 

SPOLU l 734193,13 x 1895,00 x 122,00 4436,98 1804,00 561653,33 



Slovenská akadémia vied podl'a § 13 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov 
uznesením č. 174. C zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied per rollam č. 6 zo dňa 29. ll. 2021 

súhlasí 

so Zmluvou o výpožičke hnuteľného a nehnutel'ného majetku štátu uzatvorenou dňa 25. ll. 2021 medzi správcami 
majetku vo vlastníctve štátu, Slovenskou akadémiou vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00036896 ako 
požičiavatel'om a Ústavom anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava, IČO: 00586919 ako 
vypožičiavate l' om, na dobu určitú päť rokov, predmetom ktorej je výpožička: 

l. Nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 4832, k. ú. Karlova Ves, obec BA-m. č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV: 

• stavba Pavilón materiálových vied so súpisným číslom 6319, postavená na parcele C-KN č. 271017 1 v 

rozsahu pridelených priestorov v zmysle Prílohy č. }_Rozdelenie PMV Zmluvy o výpožičke v rozsahu 

výmera v m2, čísla miestností podl'a jednotlivých podlaží v celkovej výmere 363,14 m2 a k nim 

prislúchajúci podiel vo výške 1352110000, t. j . 13 ,52%, vo výmere 311 ,38 m2 na spoločne užívaných 

priestoroch. 

• ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/45, a to v podiele 1352/ 10000, 

t.j. 13,52%, 

• 

• 

• 

• 

ostatná inžinierka stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/72, a to v podiele 1352110000, 

t.j. 13 ,52%, 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710173 , a to v podiele 1352/10000, 

t.j. 13,52%, 

dvor, postavený na parcele C-KN č. 2710174, a to v podiele 1352110000, t.j. 13,52%, 

pozemky C-KN: i) parcelné číslo 2710/45 , druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1537 m2, ii) 
parcelné číslo 2710171, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 976m2, iii) parcelné číslo 2710172, 
druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 30 m2

, iv) parcelné číslo 2710173, druh zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 5m2

, v) parcelné číslo 2710174, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ll m2, a 
to v podiele 1352110000, t.j. 13,52%. 

2. nehnutel'ného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1500, k. ú. Karlova Ves, obec BA - m. č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV: 

• 

• 

• 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/55, a to v podiele 1352/ 10000, 
t.j. 13 ,52%, 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti , postavená na parcele C-KN č. 2710/56, a to v podiele 1352/ 10000, 
t.j. 13,52%, 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/58, a to v podiele 1352/ 10000, 
t.j. 13,52%, 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/59, a to v podiele 1352/10000, 
t.j. 13,52%, 



• ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/60, a to v podiele 1352/10000, 

t.j. 13,52%, 

• ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/61 , a to v podiele 135211 0000, 
t.j. 13,52%, 

• ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/62, a to v podiele 1352/ 10000, 
t.j. 13,52%, 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/63 , a to v podiele 1352/10000, 
t.j. 13 ,5 2%, 

• ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/64, a to v podiele 1352/10000, 
t.j. 13,52%, 

• ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 27 1 0/65, a to v podiele 13 52/l 0000, 
t.j. 13,52%, 

• ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, postavená na parcele C-KN č. 2710/67, a to v podiele 1352/l 0000, 
t.j. 13,52%, 

• pozemky C-KN: i) parcelné číslo 2710/55, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 210 m2, ii) 

parcelné číslo 2710/56, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 48m2, iii) parcelné číslo 2710/58, 
druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, iv) parcelné číslo 2710/59, druh zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 39m2, v) parcelné čís lo 2710/60, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m2, 

vi) parcelné číslo 2710/61 , druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 105 m2, vii) parcelné číslo 
2710/62, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 119m2, viii) parcelné číslo 2710/63, druh zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 27 m2, ix) parcelné číslo 2710/64, druh zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 13m2, x) parcelné číslo 2710/65, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31m2, xi) parcelné 
číslo 2710/67, druh zastavaná plocha a nádvorie vo výmere ll m2 a to v podiele 13 52110000, t.j. 13,52%. 

3. Hnuteľný majetok, špecifikovaný v prílohách č . 2 a 3 tvoriacich neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o výpožičke 
zo dňa 25. ll. 2021. 

vedúci Úradu SA V 




