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Z M L U V A 

o prevode správy  majetku štátu uzatvorená podľa ustanovenia § 9 zákona č.278/93 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Odovzdávajúci : Slovenská republika  

Správca:   Virologický ústav Slovenskej akadémie vied (VÚ SAV) 

Zastúpený:  MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. - riaditeľ 

Sídlo:  Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 

IČO:  00166651   

DIČ:  SK 2020894700 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č. ú.:      

 

Štátna rozpočtová organizácia zriadená v r. 1953, zriaďovacia listina č. j. 480/G/12/2008, vydaná 

v Bratislave dňa 29.7.2008. v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 10.1. 2012 

 

a 

 

Preberajúci:  Slovenská republika  

Správca:   Slovenská akadémia vied (SAV) 

Štatutárny orgán: prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.- predseda SAV 

Zastúpený:  Ing. Ján Malík, CSc. – vedúci Úradu SAV 

Sídlo:  Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

IČO:  00037869 

DIČ:  2020844914  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č.ú.:    

  

 

 

II. 

Predmet  prevodu 

 

1. Odovzdávajúci je správcom majetku vo vlastníctve štátu nachádzajúcom sa 

v katastrálnom území Karlova Ves, obec BA – m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV 

vedenom na LV č. 3080 v Katastrálnom úrade – Správou katastra v Bratislave 

v nasledovnom členení: 

 stavba s.č. 5780 na parcele č. 2714/1, 

 pozemok p.č. 2714/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 925 m
2
, 

 stavba s.č. 6141 na parcele č. 2710/14, 

 pozemok p.č. 2710/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 852 m
2
 

  

2. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy nehnuteľností špecifikovaných v bode 1 tohto 

článku zmluvy. 
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III. 

Deň prevodu 

 

 

1. Správa majetku štátu špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy sa prevádza ku dňu 

 účinnosti tejto zmluvy. 

IV. 

Cena 

 

1. Prevod správy sa uskutočňuje bezodplatne. 

2. Účtovná hodnota prevádzaných nehnuteľností vedená v účtovníctve odovzdávajúceho ku 

dňu 01.10.2012  je 230. 654,38 €.  

    V. 

Dôvod prevodu a účel využitia majetku 

 

1. Dôvodom bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku štátu na zriaďovateľa v zmysle 

zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v úplnom znení je účelné využitie 

predmetu prevodu za účelom výstavby pavilónu lekárskych vied SAV. 

 

VI. 

Osobitné podmienky prevodu 

 

1.  Účastníci sa dohodli, že týmto prevodom zaniká správa nehnuteľného majetku 

 špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy u odovzdávajúceho a prechádza  na  preberajúceho. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia 

písomného súhlasu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s §9 ods.2 

zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v úplnom znení. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 

s ustanovením §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení.  

4. Preberajúci podá návrh na záznam zmeny správcu majetku štátu príslušnému 

Katastrálnemu úradu -  Správe katastra. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

     1. Účastníci prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a po prečítaní ju na znak toho, že je 

 prejavom ich slobodnej  a vážnej vôle, nevykonanej v tiesni a za nápadne 

 nevýhodných podmienok,  podpisujú. 

 

3. Zmluva je vyhotovená šiestich rovnopisoch, 1x Ministerstvo financií SR, 1 krát pre 

Katastrálny úrad- Správu katastra, 2x pre odovzdávajúceho, 2x pre preberajúceho. 

 

v Bratislave, dňa 02.10.2012      

             

Odovzdávajúci:      Preberajúci:   

 

 

 

     –––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––– 

        MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.                                Ing. Ján Malík, CSc.  

                         riaditeľ  VÚ SAV                      vedúci Úradu SAV  




