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ZMLUVA  

O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU 
uzatvorená  podľa  § 8f a § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1.Odovzdávajúci:    Slovenská republika 

v zastúpení správcom majetku štátu: Záchranná služba Košice  

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR 

č. 1842/1990-A/I-5 z 18.12.1990 

so sídlom:    Rastislavova 43, 041 91  Košice 

zastúpená štatutárnym zástupcom: JUDr. Miroslav Boháč, riaditeľ 

IČO:     00 606 731 

DIČ:     2021141980    

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  

Číslo účtu IBAN:                               SK42 8180 0000 0070 0028 9408 

                                                                                                      (ďalej len „Odovzdávajúci“) 

 

2.Preberajúci: Slovenská republika 

v zastúpení správcom majetku štátu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR 

č. 1842/1990-A/I-2 z 18.12.1990 

so sídlom:    Rastislavova 43, 041 90  Košice 

zastúpená štatutárnym zástupcom: MUDr. Milan Maďar, MPH, generálny riaditeľ 

                                                           Ing. Roman Švarc, ekonomický riaditeľ 

                                                           MUDr. Peter Linkesch, medicínsky riaditeľ 

IČO:     00 606 707 

DIČ:     2021141969 

IČ DPH:                                             SK2021141969 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  

Číslo účtu IBAN:                               SK06 8180 0000 0070 0028 0550 

                                                                                                         (ďalej len „Preberajúci“) 

 

(Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú po vzájomnej dohode túto zmluvu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného 

majetku štátu, podľa  § 8f a § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“): 

 

 

Článok II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Odovzdávajúci ako štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom 

zdravotníctva SR, v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. a/ zákona, vykonáva správu 
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majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je uvedený v Článku III. tejto 

zmluvy. 

2. Preberajúci je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom 

zdravotníctva SR, v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. a/ zákona, za účelom 

poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

3. Odovzdávajúci na základe tejto zmluvy bezodplatne prevádza Preberajúcemu do 

správy predmet prevodu správy uvedený v Článku III. bod 1 tejto zmluvy, v súlade s 

ustanovením § 8f a § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy. 

Preberajúci na základe tejto zmluvy bezodplatne preberá do svojej správy hnuteľný 

majetok štátu, ktorý je predmetom prevodu správy a je špecifikovaný v Článku III. 

bod 1 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

        PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu v 

správe Odovzdávajúceho do správy Preberajúceho, a to: 

 
a/Druh majetku:                         VW Transportér – KE 634 GY  

            Rok výroby:                               2010 

            Výkon:                                        96 kW 

            Nadobúdacia hodnota:             164 213,33 EUR 

            Zostatková hodnota:                 0,00 EUR 

           Technický stav vozidla:             Zodpovedá veku a opotrebeniu vozidla 

 

           b/Druh majetku:                         VW Transportér – KE 643 GY  

            Rok výroby:                               2010 

            Výkon:                                        96 kW 

            Nadobúdacia hodnota:             164 213,33 EUR 

            Zostatková hodnota:                 0,00 EUR 

           Technický stav vozidla:             Zodpovedá veku a opotrebeniu vozidla 

 

            (a.b. ďalej len „predmet prevodu správy“) 

 

2. Účtovná  nadobúdacia hodnota predmetu správy je: 328 426,66 eur,  (slovom 

tristodvadsaťosemtisícštyristodvadsaťšesť a šesťdesiatšesťcentov). 

3. Predmet prevodu správy uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy  bol Rozhodnutím 

odovzdávajúceho č. 35/2020 zo dňa  11.3.2020 v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyhlásený 

za prebytočný majetok, nakoľko  neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi – 

Odovzdávajúcemu na plnenie úloh v rámci  predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti 

s ním.  

 

Článok IV. 

ÚČEL PREVODU A ÚČEL VYUŽITIA 

 

1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie účelného a hospodárneho využitia hnuteľného 

majetku štátu, ktorý je predmetom prevodu správy, v súlade s § 3 zákona. 

2. Predmet prevodu správy podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy bude Preberajúcemu 

slúžiť výhradne na účely plnenia úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s 
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ním, v súlade so Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-2 

z 18.12.1990.  
 

 

Článok V. 

SPOSOB A DEŇ PREVODU 

 

1. Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a Preberajúci preberie predmet prevodu správy do 5 

pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom prevodu správy je deň 

fyzického odovzdania a prevzatia predmetu prevodu správy, čo zmluvné strany 

potvrdia podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu správy. 

Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu správy sa po jeho podpísaní pripojí 

k tejto zmluve. 

2. Poverené osoby zmluvných strán pre odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy 

a podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu správy podľa tejto 

zmluvy sú: 

a/ Za Odovzdávajúceho: Ing. Lucián Kašela, tel.: 0904 604 370. 

b/ Za Preberajúceho: Igor Trojčák, tel. 0915 939 901. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že 

a/ najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia premetu prevodu správy vo 

vzájomnej súčinnosti vykonajú všetky úkony potrebné na zmenu držiteľa predmetu 

prevodu správy (sanitných vozidiel) na príslušnom útvare Policajného zboru SR 

b/ náklady spojené so zmenou držiteľa predmetu prevodu správy hradí v celom 

rozsahu Preberajúci. 

 

 

Článok VI. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. Preberajúci prehlasuje, že je mu známy  technický stav predmetu prevodu správy  a 

preberá ho v uvedenom stave. 

2. 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. 

3. Odovzdávajúci prehlasuje, že predmet prevodu správy 

a/ nie je vymedzeným hnuteľným majetkom v zmysle § 8f ods. 1 zákona, 

b/ je spôsobilý na jeho riadne použitie na účel na ktorý je určený. 

 

Článok VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
 
podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

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

zmlúv. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou, 

sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží Odovzdávajúci, 

tri Preberajúci, jedno vyhotovenie zmluvy pre príslušný útvar Policajného zboru SR. 
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4. 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 ju 

vlastnoručne podpísali.    

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa    ........................                                 V Košiciach, dňa    ..............................         

 

   

 

Za Odovzdávajúceho:     Za Preberajúceho:                               

 

 

 

 

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

JUDr. Miroslav Boháč, riaditeľ         MUDr. Milan Maďar,MPH  

    Záchranná služba Košice               generálny riaditeľ 

                   Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

 

 

 

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

           Ing. Roman Švarc 

        ekonomický riaditeľ 

       Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

  

 

 


