
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 

č. 2/2021 

uzatvorená podl'a § 9 zákona č. 278 / 1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany 

l. Odovzdávajúci: 

Slovenská republika 
správca: Slovenská akadémia vied 
adresa: Štefánikova 49, 81 4 38 Bratislava 
štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.- predseda 
zastúpený: Ing. Jánom Malíkom, CSc.- vedúcim Úradu SAV 

IČO: OO 037 869 
DIČ: 20208449 14 

2. Prebe1·ajúci: 
Slovenská republika 
správca: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied 
adresa: Dúbravská cesta č. 9, 841 04 Bratislava 

štatutárny orgán: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.- riaditel'ka 

IČO: 00679917 
DIČ: 2021346085 

sedníctva SAV č. 300 zo dňa 3. 6. 2010, 

aktuálna zriaďovacia listina č. 330/G/12/20 l O zo dňa 17. 6. 201 O. 

ČI. I 
Predmet p1·evod u 

l. Odovzdávajúci je správcom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky - hnutel'ného majetku 
notebook Apple MacBook 12" RETlNA Core M3, evidenčné číslo 17739, rok nadobudnutia 
20 18. 

2. Odovzdávajúci prevádza a preberaj úci preberá správu hnuteľného majetku štátu špecifikovaného 
v bode l tohto článku zmluvy. 

Čl. II 
Účel prevodu 

l. V súlade s ustanovením §9 ods. l zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom 
znení preberajúcemu bude predmet prevodu slúžiť na vedecko-výskumné účely, v súlade 
s predmetom činnosti vymedzených zriaďovacou listinou. 



Čl. II 
Deň prevodu a cena 

l. Správa predmetu prevodu sa prevádza ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je totožný s dňom nasledujúcim po dni jej prvého 

zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením §47a ods. l zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v úplnom znení. Týmto dňom prechádzajú na 

preberajúceho všetky práva a povinnosti správcu majetku štátu. 

2. Obstarávacia cena predmetu prevodu je: 

Majetok DIM obstarávacia cena l 427,- EUR s DPH 

Účtovná zostatková cena majetku DIM 0,00 EUR s DPH 

(vedený na podsúvahovom účte odovzdávajúceho v hodnote l 427,- EUR s DPH) 

3. Prevod správy hnutel'ného majetku špecifikovaného v čl. I bode l tejto zmluvy sa prevádza 

bezodplatne. 

Čl. ID 
Záverečné ustanovenia 

l. Preberajúci vyhlasuje, že sa oboznámil so skutočným stavom predmetu prevodu a v takom stave 
ho preberá. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zm luvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením §47 a ods. l zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v úplnom znení. 

3. V otázkach, ktoré nie sú výslovne zmluvne upravené sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
v platnom znení. 

4. Zm luva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre odovzdávajúceho a dva pre preberajúceho. 

S. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoj u vôl'u v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne s jej obsahom po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu j u vlastnoručne podpisujú. 

V Bratis lave, dňa ........ t .J...-05- 20 

Mgr. Ha1rhara 

riaditeľka ÚVSK SA V 
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