
Z M L U V A č. 32/2011

o prevode správy hnutel'ného majetku štátu

uzatvorená podľa § 9 ods. 1 zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov /d'alej len "zákon Č. 278/1993 Z. z."/ medzi:

1. Odovzdávajúcim:
/d'alej len "odovzdávajúci"/

Slovenská republika - Úrad vlády SR
Námestie slobody Č. 1, 813 70 Bratislava 1
Zastúpený: Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády SR
/d'alej len "vedúci úradu"/
IČO: 00151513

a

1. Preberajúcim:
SR /d'alej len "preberajúci"/

Slovenská republika - Správa zariadení Úradu vlády
Námestie slobody Č. 1,813 70 Bratislava 1
Zastúpený: Ing. Martin Turčan,
riaditel' Správy zariadení Úradu vlády SR
/d'alej len "riaditel"'/
IČO: 00002895

Článok l.

Predmet zmluvy a prevodu správy

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu
z odovzdávajúceho na preberajúceho podľa prílohy k tejto zmluve, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť.

2. Celková vstupná cena prevádzaného dlhodobého majetku štátu uvedeného v ods. 1 je
22.947,32 € /slovom: dvadsaťdvatisÍcdeväťstoštyridsaťsedem eur tridsaťdva centov/o

Článok II.

Účel využitia

Účelom využitia predmetu prevodu je výhradne plnenie úloh v rámci predmetu činnosti
alebo v súvislosti s ním a to v súlade so zriad'ovacou listinou Správy zariadení Úradu
vlády SR účinnou od 1.10.2003 a Kontraktom uzavretým v zmysle uznesenia vlády SR Č.

1370/2002 dňa 3.1.2011 medzi Úradom vlády SR a Správou zariadení Úradu vlády SR na
obdobie od 1.1.2011 do 31.12.20 ll.



Článok III.

Spôsob a deň prevodu

1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy
uvedený v článku I. ods. 1 v súlade s § 9 zákona Č. 278/1993 Z .z. a preberajúci predmet
prevodu prijíma do svojej správy.

2. Právo správy k majetku uvedenému v článku l. ods. 1 prechádza na preberajúceho dňom
účinnosti zmluvy.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom Č. 278/1993 Z. z.
a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z toho päť pre odovzdávajúceho a jeden
pre preberajúceho.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR.

v Bratislave dňa - 7. 03. 2011 v Bratislave dňa 1 0, MAR 20:1

Odovzdávajúci: Preberajúci: .

Ing. Martin Turčan
riaditeľ



ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 21. 2.2011
Číslo: tj''l /2011jKIIÚ' 6.2.)0

ROZHODNUTIE

o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 278/1993 Z. z.")

Vedúci Úradu vlády SR ako štatutárny orgán "podľa § 3 ods. 3 zákona Č. 278/1993 Z. z.
rozhodol

o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Úradu vlády SR. Zoznam prebytočného hnuteľného
majetku tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia. Celková hodnota prebytočného majetku
štátu je 22.947,32 €. (slovom:"dvadsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťsedem eur tridsaťdva centov).

Predmetný hnutel'ný majetok je pre Úrad vlády SR prebytočný, pretože na zabezpečenie
technických služieb pre potreby Úradu vlády SR vrátane správy majetku ajeho evidenciu má
zriadenú rozpočtovú organizáciu - Správu zariadení Úradu vlády SR. Predmetný prebytočný
hnuteľný majetok štátu bude Správe zariadení Úradu vlády SR slúžiť výhradne na plnenie úloh
v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním, a to v súlade so zriad'ovacou listinou
Správy zariadení Úradu vlády SR účinnou odo dňa 1. 10. 2003 a Kontraktom uzavretým v zmysle
uznesenia vlády SR Č. 1370/2002 dňa 3.1.2011 medzi Úradom vlády SR a Správou zariadení Úradu
vlády SR na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Predmetný prebytočný hnuteľný majetok štátu bude v súlade s § 9 ods. l zákona Č. 278/1993
Z. z. bezodplatne prevedený do správy Správy zariadení Úradu vlády SR.

Toto rozhodnutie nie je vydané v zmysle zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(Správny poriadok) v znení neskorších predpisovanie je preskúmateľné súdom.

Ing. Viktor Nižňanský, P
vedúci Úradu vlády SR



Príloha k zmluve

Q& názov ks cena/kus cena spolu

1. pracovný stôl 140x70x72 cm 8 147,60 1 180,80 €
2. doplnkový rohový článok 70x70x72 cm 8 50,40 403,20 €
3. doplnkový stôl s trubkovou podnožou 70x70x72 cm 8 82,80 662,40 €
4. kolečkový kontajner uzamykateľný 43x60x60,5 cm 11 226,80 2494,80 €
5. kancelárske stoličky s područkami 8 132,00 1 056,00 €
6. skriňa vysoká dvojdverová uzamykateľná 80x44x185,1 cm 3 290,40 871,20 €
7. zámok 3 30,00 90,00 €
8. rokovaci stôl s trubkovým podnožfm 180x80x72 cm 1 144,00 144,00 €
9. rokovacie stoličky 10 33,60 336,00 €
10. otvorená policová skríňa 80x44x111,50 cm 3 130,80 392,40 €
11. zľava 1 228,92 228,92 €
12. montáž, doprava, manipulácia 10 % . 1 740,18 740,18€
13. kancelárske stoličky s područkarni 9 132,00 1 188,00 €
14. pracovný stôl 140x70x72 cm 9 147,60 1 328,40 €
15. doplnkový rohový článok 70x70x72 cm 9 50,40 453,60 €
16. doplnkový stôl s trubkovou podnožou 70x70x72 cm 9 82,80 745,20 €
17. kolečkový kontajner uzamykateľný 43x60x60,5 cm 13 226,80 2948,40 €
18. kovový vešiak čierny 2 24,00 48,00 €
19. skrlňa vysoká dvojdverová uzamykateľná 80x44x185, 1 cm 13 290,40 3775,20 €
20. zámok 13 30,00 390,00 €
21. nlzka policová skriňa otvorená 80x44x76,3 cm 3 99,60 298,80 €
22. vysoká policová skrinka 80x40x185, 1 cm 2 190,80 381,60 €
23. rokovaci stôl s trubkovým podnožlm 180x80x72 cm 1 144,00 144,00 €
24. rokovacie stoličky 10 33,60 336,00 €
25. gauč 1 576,00 576,00 €
26. kreslá nlzke 4 240,00 960,00 €
27. konferenčný stollk 11Ox60x50 cm 3 100,80 302,40 €
28. zľava 1 416,27 416,27 €
29. montáž, doprava, manipulácia 10 % 1 1 345,93 1 345,93 €

SPOLU 22947,32 €


