Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
č. Z-633/O/2021
uzatvorená v súlade s ustanovením § 9 zákona NRSR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov

medzi
Odovzdávajúcim:

Slovenské národné divadlo (SND)
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 164 763
Bankové spojenie
Štatutárny zástupca : Mgr.art. Matej Drlička, ArtD.,
generálny riaditeľ
štátna príspevková organizácia
(ďalej len „odovzdávajúci)

a
Preberajúcim:

Základná umelecká škola
Istrijská 22, 841 07 Bratislava
IČO: 36070939
Zastúpené: Mgr. Vladimír Dianiška riaditeľ školy
rozpočtová organizácia, zriaďovateľ hlavné mesto SR Bratislava
(ďalej len „preberajúci“)

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Slovenské národné divadlo je správcom hnuteľného majetku štátu: hudobný nástroj fagot zn.
Schreiber, výrobné číslo 12421, inventárne číslo HI0063, rok zaradenia 1969.
2. Odovzdávajúci touto Zmluvou prevádza do správy preberajúceho trvale prebytočný hnuteľný
majetok štátu v správe Slovenského národného divadla, bližšie špecifikovaný v Čl. I., bod 1.
tejto zmluvy.
3. Preberajúci vyhlasuje, že nadobudnutý majetok bude užívať na plnenie úloh v rámci predmetu
činnosti preberajúceho a v súvislosti s ním.
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Čl. II.
Dátum a cena prevodu správy
1. Odovzdávajúci prevedie preberajúcemu správu majetku – predmetu prevodu uvedeného v Čl. I,
bod 1. tejto zmluvy ku dňu 15.12.2021.
2. Odovzdávajúci vyhlasuje, že zostatková hodnota predmetu prevodu správy je 0,- EUR.
3. Prevod správy majetku uvedeného v Čl. I., bod 1. tejto zmluvy sa uskutoční odplatne. Výška
odplaty za prevod správy bola stanovená Komisiou SND na ocenenie prebytočného majetku,
zriadenou rozhodnutím generálneho riaditeľa zo dňa 30.09.2021 vo výške 450,- EUR (slovom
štyristopäťdsiat eur), čo predstavuje sumu, ktorá musí byť pripísaná odovzdávajúcemu na účet
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, do 15 pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.
4. Právo správy k predmetu prevodu, ako je definované v Čl. I., bod 1. tejto zmluvy, nadobúda
preberajúci dňom prevzatia predmetu prevodu – 15.12.2021.
Čl. III.
Osobitné ustanovenia
1. Odovzdávajúci odovzdáva majetok uvedený v Čl. I., bod 1. tejto zmluvy v stave zodpovedajúcom
dĺžke a spôsobu používania a preberajúci vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasným stavom
predmetu prevodu a v tomto stave ho bez výhrad preberá.
2. Preberajúci preberie predmet prevodu dňa 15.12.2021 v mieste sídla SND, Pribinova č. 17.
Bratislava.
3. O fyzickom odovzdaní a prevzatí majetku vyhotovia zástupcovia obidvoch strán písomný
protokol, ktorý bude nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a bude podpísaný obidvomi zmluvnými
stranami v dvoch rovnopisoch jeden pre odovzdávajúceho, jeden pre preberajúceho.
Čl. IV.
Platnosť zmluvy o prevode správy
1. Na platnosť tejto zmluvy o prevode správy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií SR ani
zriaďovateľa odovzdávajúceho.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného právneho
predpisu, najmä § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych
predpisov a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov. Zmluvu zverejní odovzdávajúci.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.
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2.

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá 2
vyhotovenia.

3.

Preberajúci súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením tejto zmluvy
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.

Preberajúci a odovzdávajúci sú si vedomí, že sú svojimi prejavmi vôle viazaní až do nadobudnutia
právnej účinnosti tejto zmluvy.

5.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so
súhlasom oboch zmluvných strán.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, zmluvné
strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

..........................................................
Mgr. art. Matej D r l i č k a, ArtD.
generálny riaditeľ
Slovenského národného divadla

............................................................
Mgr. Vladimír D i a n i š k a
riaditeľ Základnej umeleckej školy
Istrijská 22, Bratislava
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