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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:   Správa účelových zariadení SAV 
Zastúpený:  Ing. Ján Kašaj - riaditeľ 
Sídlo:  Dúbravská cesta 9, 845 34 Bratislava 
IČO:   00398136   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. ú.:      
 
Štátna príspevková organizácia zriadená uznesením Predsedníctva SAV č.148  zo dňa 20.12. 1983, 
aktuálna zriaďovacia listina vydaná Predsedníctvom SAV č. 662/0214/2002 zo dňa 08.10.2002. 
 

a 
 
Preberajúci:  Slovenská republika  
Správca:   Slovenská akadémia vied 
  prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.- predseda SAV 
Zastúpená  Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV 
Sídlo:  Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
IČO:  00037869  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. ú.:    
  

  
Uvedené zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovenia § 9 ods.2 zákona č.278/93Z. z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov túto zmluvu o prevode správy majetku štátu: 
 

 
 

II. 
Predmet prevodu 

 
1. Odovzdávajúci je správcom majetku vo vlastníctve štátu - nehnuteľností v katastrálnom území 

Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec BA – m. č. Karlova Ves,  zapísaných na liste vlastníctva 
č. 1500, vedenom v Katastri nehnuteľností – Správe katastra Bratislava: 

- stavby so súpisným číslom 5781, situovanej na parcele C-KN č. 2714/2, obstarávacia cena 
42. 084,15 EUR, 

- pozemku C-KN č.  2714/2, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 801 m2. 
 

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

 
III. 

Deň prevodu 
 

 
1. Správa majetku štátu špecifikovaná v čl. II tejto zmluvy sa prevádza ku dňu účinnosti tejto 

zmluvy.  
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IV. 
Cena 

 
1. Prevod správy nehnuteľností špecifikovaných v článku II tejto zmluvy sa uskutočňuje 

bezodplatne. 
 
     

V. 
Účel využitia predmetu prevodu 

 
1. Dôvodom bezodplatného prevodu správy 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  
článku II tejto zmluvy u odovzdávajúceho a prechádza na preberajúceho. 

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

stranami a schválení Ministerstvom financií SR v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 
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 úplnom znení. 
 

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. 

 
2. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, 1 krát pre katastrálny úrad Bratislava, 2x pre 

odovzdávajúceho, 2 x pre preberajúceho, 1x pre Ministerstvo financií SR. 
 
 
 

V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
 
________________________                       _________________________ 
      Odovzdávajúci                                    Preberajúci 
       Ing. Ján Kašaj                                                   Ing. Ján Malík, CSc. 
      riaditeľ SÚZ SAV                                  vedúci Ú SAV 




