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Reg. č.: 299/2019-2060-2063 

 

ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU 

č. 15/2019 

nadobudnutého podľa § 47c ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku 

štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, uzatvorená v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 

písm. c) vyhlášky Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej 

republiky č. 364/2000 Z. z. o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je 

v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky 

a podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Odovzdávajúci:   SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR 

 Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15  Bratislava 212 

 Zastúpené: Ing. Romanom Achimským, generálnym tajomníkom 

 služobného úradu 

 IČO: 00 686 832 

 Bankové spojenie:  

 IBAN:  

  

 (ďalej len ako „odovzdávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Preberajúci: SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca: 

 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
  Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55  Banská Štiavnica 

 Zastúpený: Ing. Ladislavom Glindom, povereným generálnym riaditeľom 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  

Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S 

Právna forma: štátny podnik 

 IČO: 36 022 047 

 DIČ: 2020066213 

 IČ DPH: SK 2020066213 

 Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT:  

 

(ďalej len ako „preberajúci“ a odovzdávajúci spolu s preberajúcim ďalej aj 

ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1)  Odovzdávajúci je správcom nehnuteľností vo vlastníctve štátu – pozemkov, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, evidovaných 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, nasledovne: 
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LV č. Parcela 

registra 

Číslo 

parcely 

Druh pozemku Výmera 

(m2) 

Spoluvlastnícky 

podiel 

10033 C 5329/9 Vodné plochy 521 1/1 

10033 C 5329/10 Vodné plochy 67 1/1 

10033 E 535/2 Trvalé trávne porasty 275 1/1 

10033 E 997/3 Trvalé trávne porasty 3170 1/1 

10033 E 5329/1 Vodné plochy 31054 1/1 

 

2) Správa k týmto nehnuteľnostiam bola nadobudnutá podľa § 47c ods. 1 zákona                   

č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších 

predpisov. Podľa ustanovenia § 40a ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov dňom 1. mája 2003 

práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov prešli 

z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky do správy 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  

 

Článok 2 

Predmet zmluvy a dôvod uzatvorenia zmluvy 

1) Odovzdávajúci a preberajúci sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je prevod správy        

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v článku 1 odsek 1 

tejto zmluvy.  

2) Odovzdávajúci v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva pre 

správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 364/2000 Z. z. o postupe pri 

prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu 

národného majetku Slovenskej republiky odovzdáva majetok štátu do správy preberajúceho 

z dôvodu, že ide o pozemky, ktoré sú súčasťou drobného vodného toku so správcovským 

názvom rameno Hrona, číslo toku 031, hydrologické poradie 4-23-02 a preberajúci vykonáva 

správu vodných tokov v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok 3 

Hodnota nehnuteľností 

1) Hodnota ostatnej plochy pre mesto Zvolen je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení zákona č. 460/2011 Z. z. 4,64 €/m2. Pri výmere 31 642 m2 je hodnota majetku 

146 818,88 € (slovom: stoštyridsaťšesťtisícosemstoosemnásť eur a osemdesiatosem 

eurocentov). Hodnota trvalých trávnych porastov pre k. ú. Zvolen je podľa prílohy č. 1 

k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 465/2008 Z. z. 0,0531 €/m2. Pri výmere 3 445 m2 

je hodnota majetku 182,92 € (slovom: stoosemdesiatdva eur a deväťdesiatdva eurocentov). 

Celková hodnota prevádzaného majetku je 147 001,80 € (slovom: stoštyridsaťsedemtisícjedno 

euro a osemdesiat eurocentov).  

2) Prevod správy majetku štátu podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje bezodplatne.  
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Článok 4 

Stav nehnuteľností 

1) Preberajúci vyhlasuje, že pozná stav nehnuteľností, ktoré sú predmetom prevodu 

správy podľa tejto zmluvy a preberá ich v stave v akom sa nachádzajú ku dňu podpísania tejto 

zmluvy. 

2) Odovzdávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom prevodu správy 

podľa tejto zmluvy, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. 

 

 

Článok 5 

Nadobudnutie práva správy 

1) Preberajúci nadobudne právo správy k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom prevodu 

správy podľa tejto zmluvy, vykonaním záznamu v katastri nehnuteľností Okresným úradom 

Zvolen, katastrálnym odborom.  

2) Odovzdávajúci týmto splnomocňuje preberajúceho na podanie žiadosti o vykonanie  

záznamu podľa tejto zmluvy v katastri nehnuteľností, ako i k ďalšiemu konaniu pri jeho 

zabezpečovaní. Preberajúci toto splnomocnenie v plnom rozsahu svojím podpisom tejto 

zmluvy prijíma. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1) Túto zmluvu o prevode správy majetku štátu uzatvárajú zmluvné strany slobodne, 

vážne, určite, zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, 

čo chceli jej obsahom vyjadriť. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony 

a  pri uzatváraní zmluvy bola dodržaná zmluvná voľnosť. Táto zmluva bola účastníkmi riadne 

prečítaná, schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná. 

2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 

Slovenskej republiky, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. Zmluva je v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.  

3) Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri 

(3) sú určené pre odovzdávajúceho a dva (2) pre preberajúceho, z toho jeden (1) je určený pre 

potreby katastrálneho konania na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor. 

4) Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

5) Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 

a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako 

nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomností, 

v takom prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa jej odoslania. 

Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom 

odmietnutia. 
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6) Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. 

V Bratislave dňa      V Banskej Štiavnici dňa  

Odovzdávajúci:      Preberajúci: 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA    SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

Ministerstvo hospodárstva SR    SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

          PODNIK, štátny podnik 

         

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Roman Achimský                                Ing. Ladislav Glinda 
generálny tajomník služobného úradu                 poverený generálny riaditeľ                                                                              

 

 

 

 


