
DOHODA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY 
uzatvorená podľa§ 344 č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
 
medzi: 
 
 
Slovenská republika – Správa účelových zariadení SAV 
Ing. Ján Kašaj – riaditeľ 
Dúbravská cesta 9 
845 35 Bratislava 
IČO: 00398 136 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú:  
(ďalej len SÚZ SAV) 
 
a 
 
Slovenská republika – Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 
RNDr. Ivan Hapala, CSc. – riaditeľ 
Moyzesova 61 
900 28  Ivanka pri Dunaji 
IČO: 00586 960 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú:  
(ďalej len ÚBGŽ SAV) 
 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany dňa 15. 4. 2008 uzatvorili zmluvu o bezodplatnom prevode správy 

majetku štátu na základe ktorej, bola prevedená správa k nasledovným nehnuteľnostiam: 
a) stavba – kancelárie, súp. č. 5781, k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova 
Ves vedená v katastri nehnuteľnosti Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na 
LV č. 1500, inv. č. 859, r. nadobudnutia 1985, vybudovaná na pozemku parc. č. 2714/2. 
 
b) pozemok parc. č. 2714/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 801 m2 v k. ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, vedený v katastri nehnuteľnosti Správou 
katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na LV č. 1500. 
 
zo správy SÚZ SAV do správy ÚBGŽ SAV 
 

2. Konanie o povolenie zápisu k nehnuteľnostiam uvedeným v bode 1 tejto dohody bolo 
vedené na správe katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu pod č. k.: V- 25831/08 
Správa katastra svojim rozhodnutím zo dňa 24.10.2008 povolila zápis práva 
k nehnuteľnostiam citovaným v bode 1 tejto dohody v prospech ÚBGŽ SAV. 
 
 
 
 



Čl. II. 
Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 344 zákona č. 513/1991Zb. obchodný zákonník 

odstupujú od zmluvy o bezodplatnom prevode správy majetku štátu uvedenej v bode 1. 
Čl. I. tejto dohody. 

 
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že správa k nehnuteľnostiam na základe tejto dohody 

bude zapísaná správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu záznamom v zmysle § 34 
a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. v znení zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 461/2009 Z. 
z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis zmeny záznamom práva k správe majetku 

štátu podá na správu katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu SÚZ SAV po nadobudnutí 
platnosti a účinnosti tejto dohody. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa všetky ich záväzky 

považujú za vysporiadané.  
 

Čl. III. 
Záverečné  ustanovenia 

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť po podpísaní zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 
40/19964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Túto dohodu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných 
strán vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k tejto dohode 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná 
strana, jeden Úrad SAV a jeden rovnopis bude použitý na účely zápisu práva správy do 
katastra nehnuteľností. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, táto dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek 
omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluvným stranám nie sú známe 
akékoľvek okolnosti, ktoré by dohodu robili neplatnou, a na znak súhlasu pripájajú 
podpisy osôb oprávnených konať v ich mene. 

 
 

 
V Bratislave dňa 1.8.2012 
 
 
 
 
 
_______________________   _______________________ 
   SR – SÚZ SAV         SR - ÚBGŽ SAV 
   Ing. Ján Kašaj     RNDr. Ivan Hapala, CSc. 
       riaditeľ       riaditeľ 




