
 
 
 

         Z M L U V A   2/2012 
 

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

 
Článok I.  

Zmluvné strany  
 
 
Odovzdávajúci :  Slovenská republika  
   Slovenská akadémia vied  
   Štefánikova ul. 49, 814 38 Bratislava  
   Zastúpená : Ing. Jánom Malíkom, CSc.            
   vedúcim  Úradu  SAV 
   IČO: 00037869 
   DIČ: 2020844914 
   ( ďalej len odovzdávajúci ) 
 
Preberajúci  :       Slovenská republika  
   Ústav stavebníctva a architektúry SAV 
   Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45 
   zastúpený : Ing. Petrom Matiašovským, CSc. 
   riaditeľom Ústavu stavebníctva a architektúry SAV 

IČO:  00166596  
DIČ:  2020830350 
( ďalej len preberajúci ) 

 
 Uvedené zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovenia  § 9, ods. 2 zákona  č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov túto zmluvu o prevode správy: 
 

Článok II. 
Prevod predmetu  

 
1. Odovzdávajúci spravuje hnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v nehnuteľnosti na 

Štefánikovej č. 49 v Bratislave. Predmetom prevodu je hmotný investičný majetok -   
osobné motorové vozidlo značky  PEUGEOT PARTNER  hodnote  18 945,76 € 
Rok výroby   :  2007 
ŠPZ   :  BA 433 SM     
Výrobné číslo  :  GJ9H 530 3 
Číslo tech. preukazu :  séria SD  číslo 1 73  
Počet najazdených km :  72 000 km 
 
S vozidlom sa preberajú tieto doklady: 
- technický preukaz 
- osvedčenie o technickom preukaze 
- potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia  

  

2) Odovzdávajúci prevádza a preberajúci prijíma  správu hnuteľného majetku štátu, 
hmotný investičný majetok  -  osobné  motorové  vozidlo  značky  PEUGEOT 
PARTNER 
Hmotný  investičný majetok  v nadobúdacej hodnote :         18 945,76 €    
znak jednot. triedenia  “ 1 “ 
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Článok III. 
Deň prevodu 

 
Správa  majetku  štátu  špecifikovaného  v článku  II.  tejto  zmluvy  sa  prevádza   ku     
dňu  22.6.2012. Táto zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej podpísania  oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 

Článok VI. 
 Cena 

 
1) Prevod správy  majetku štátu sa uskutočňuje bezodplatne.  

 
2) Celková hodnota hnuteľného majetku štátu vedená v účtovníctve  je v zostatkovej 

hodnote  : 
      Hnuteľný majetok štátu                                 0.-  € 

 
3) Dôvodom bezodplatného prevodu je účelné využitie prevádzaného hnuteľného 

majetku štátu na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti preberajúceho.  
 

Článok V.  
Osobitné podmienky prevodu  

 
1) Účastníci sa dohodli, že týmto prevodom zaniká správa hnuteľného majetku štátu z  

odovzdávajúceho a prechádza správa  hnuteľného majetku štátu na preberajúceho.  
 

2) Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je platná po podpísaní oboma 
zmluvnými stranami. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenie  
 

1) Účastníci prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a po prečítaní ju na znak súhlasu 
podpisujú. 

 
2) Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach z toho 3 vyhotovenia obdrží Úrad  SAV a 

2 vyhotovenia  Ústav stavebníctva a architektúry SAV. 
 

    V  Bratislave dňa 19.6.2012    V Bratislave  
 

 
   Odovzdávajúci:               Preberajúci: 
 
 
 
 
...............................................                                    ....................................................... 

Ing. Ján Malík, CSc.         Ing. Peter Matiašovský, CSc. 
        vedúci Úradu SAV                             riaditeľ 

Ústav stavebníctva a architektúry SAV. 
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