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      ZMLUVA  

 O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU 
 

uzatvorená podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zákon č. 278/1993 Z. z.“) 

  

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Sídlo:                            Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

V zastúpení:                 Ing. Roman Achimský, generálny tajomník služobného úradu  

IČO:                   686 832 

DIČ:     2021056818 

 

(ďalej len „odovzdávajúci“) 

  

a 

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Sídlo: Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce                       

V zastúpení: plk. Ing. Ervín Janšík, riaditeľ ústavu 

IČO: 00738298                            

DIČ:  2021025259 

IČ DPH: SK2021025259 

  

(ďalej len „preberajúci“) 

 

(odovzdávajúci a preberajúci spolu ďalej tiež len ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú nasledovnú zmluvu o prevode správy 

hnuteľného majetku štátu (ďalej len „Zmluva”). 
 

Čl. II. 

PREDMET  ZMLUVY A PREDMET PREVODU SPRÁVY 

 
1. Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu z 

odovzdávajúceho na preberajúceho podľa zákona č. 278/1993 Z. z. Predmetom prevodu 

správy majetku štátu v správe odovzdávajúceho je kuchynské zariadenie – viď. zoznam 

kuchynského zariadenia - príloha č. 1  (ďalej aj ako „predmet prevodu správy“). 

 

2. Predmet prevodu správy je prebytočným majetkom štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 

278/1993 Z. z. na základe rozhodnutia č. 1/2021 Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky, číslo: 50481/2021-2031-69326 z 18. marca 2021, pretože neslúži a ani 

v budúcnosti nebude slúžiť odovzdávajúcemu na plnenie úloh v rámci predmetu jeho 

činnosti alebo v súvislosti s ním. Rozhodnutie č. 1/2021 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky o prebytočnosti majetku štátu z 18. marca 2021 tvorí Prílohu č. 2 

Zmluvy. 
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3. Obstarávacia cena predmetu prevodu správy je 20 836,68 EUR (slovom: dvadsaťtisíc 

osemstotridsaťšesť a šesťdesiatosem centov ), pričom zostatková cena predmetu prevodu 

správy je 0,00 EUR.  

 

4. Odovzdávajúci nie je povinný podľa § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. vykonať 

osobitné ponukové konanie ani elektronickú aukciu, pretože predmet prevodu správy sa 

nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu. 

 

 

Čl. III. 

ÚČEL  PREVODU 

 

Predmet prevodu správy podľa článku II. bod 1 Zmluvy bude preberajúcemu slúžiť 

výhradne na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním v 

súlade so zákonom č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Čl. IV. 

SPÔSOB A DEŇ PREVODU 
 

1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy 

uvedený v článku II. bod 1 tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 278/1993 

Z.z. a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy. 

  

2. Odovzdávajúci odovzdá a preberajúci preberie prevádzaný predmet prevodu správy do 

15 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Dňom prevodu správy je fyzické 

odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy a podpísanie protokolu o odovzdaní a 

prevzatí hnuteľného majetku, ktorého správa sa touto Zmluvou prevádza. Protokol o 

odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku tvorí Prílohu č. 3, ktorý sa po jeho podpísaní 

stáva súčasťou Zmluvy. 

 

3. Odovzdávajúci vyhlasuje, že oboznámil preberajúceho s technickým stavom predmetu 

prevodu správy a nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne vady, o ktorých vedel a mohli by 

viesť k jeho znehodnoteniu. Odovzdávajúci odovzdáva predmet prevodu správy v 

užívaniaschopnom stave vzhľadom na jeho vek a opotrebovanie.  

 

4. Preberajúcemu je známy technický stav hnuteľného majetku, ktorý je predmetom 

prevodu správy, a preberá ho v uvedenom stave. 

 

 

 

Čl. V. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. 

 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Povinné zverejňovanie 
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zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov. 

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. a inými súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží 

odovzdávajúci a dve vyhotovenia obdrží preberajúci. 

 

5. Zmluvné strany môžu meniť obsah Zmluvy len písomnými a očíslovanými dodatkami  

schválenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť Zmluvy. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1 – Zoznam kuchynského zariadenia 

 Príloha č. 2 – Rozhodnutie č. 1/2021 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Príloha č. 3 – Odovzdávací protokol 

 

7. Zmluvné  strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili sa 

s obsahom podmienok a súhlasia s nimi, sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. 

Zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, nie v tiesni ani za nápadne 

jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné 

podpisy. 

 

 

 

       V Bratislave, dňa                                                             V Bratislave, dňa 

 

    

     za odovzdávajúceho     za preberajúceho 

 

 

 

 

 

       ……………………………….                                     ………………………………. 

               Ing. Roman Achimský          plk. Ing. Ervín Janšík 

  generálny tajomník služobného úradu                                           riaditeľ ústavu 
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Príloha č. 3 

 

Protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku  

vyhotovený na základe Zmluvy o prevode správy hnuteľného majetku štátu, reg. č. 142/2020-

2060-2030 uzatvorenej dňa xx.xx.2020  

 

Odovzdávajúci:  

Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Sídlo:                            Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

V zastúpení:                  

IČO:                    686 832 

DIČ:     2021056818 

  

(ďalej len „Odovzdávajúci") 

 

Preberajúci:  

Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Sídlo: Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce                       

V zastúpení: plk. Ing. Ervín Janšík, riaditeľ ústavu 

IČO:        00738298                            

DIČ:        2021025259 

IČ DPH:       SK2021025259 

 

(ďalej len „Preberajúci") 

 

Na základe Zmluvy o prevode správy hnuteľného majetku štátu, reg. č. 142/2020-2060-2030 

uzatvorenej dňa xx.xx.2020 (ďalej ako „Zmluva“), dnešným dňom t.j. xx.xx.2020 odovzdávajúci 

odovzdáva a preberajúci prijíma do svojej správy hnuteľný majetok štátu: 

 

Prebytočný hnuteľný majetku štátu v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 

ktorým kuchynské zariadenie – Príloha č. 1 Zmluvy. 

 

V čase odovzdania je predmet prevodu správy v stave zodpovedajúcom opotrebeniu, 

nepoškodený a úplný. 

 

V Bratislave, dňa  

 

  

   Za Odovzdávajúceho:                                                                   Za preberajúceho: 

 

 

 

 ……………………………….                                            ………………………………. 
 


