
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 len „zmluva“) 

ÚGKK SR č. 43/2022/EO 
GKÚ č. 28-121-003209/2022 

 

Zmluvné strany 
 
Odovzdávajúci: Slovenská republika – Úrad geodézie, kartografie a katastra 
 Slovenskej republiky 
Sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 
Zastúpený:  Ing. Ján Mrva, predseda 
IČO:  00166260 
DIČ:  2020830240 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia  

(ďalej len „odovzdávajúci“) 
 

a 
 

Preberajúci: Slovenská republika – Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
Sídlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 
Zastúpený:                         Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ 
IČO:  17316219 
DIČ: 2020838083 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu.  
Právna forma:                  štátna rozpočtová organizácia  

(ďalej spolu len „preberajúci“) 

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

Článok I 
Predmet zmluvy a predmet prevodu 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku vo vlastníctve 

Slovenskej republiky zo správy odovzdávajúceho do správy preberajúceho nasledovne: 
 

2. P
.
č
. 

Inventárne 
číslo 

Názov 
Dátum 

zaradenia 
Obstarávacia 

cena v € 
Zostatková 

cena v € 
Výrobné číslo  

1. 403/1794 
PC AGEMIX6108W + Monitor HP 
EliteDispley 24“ E242 – 2 ks (klávesnica 
Genius C130, myš)  

29.03.2017 2 822,88 305,55 
P70300574 

CNC6470HDG 
CNC648060Z 

2. 403/1795 
PC AGEMIX6108W + Monitor HP 
EliteDispley 24“ E242 – 2 ks (klávesnica 
Genius C130, myš) 

29.03.2017 2 822,88 305,55 
P70300573 

CNC6470HLS 
CNC6470HLL 

3. 403/1796 PC – Fotogrametrická stanica   29.03.2017  25 553,40 4 910,86 1363900063 

4. 403/1797 PC – Fotogrametrická stanica  29.03.2017 25 553,40 4 910,86 1363900060 

5. 403/1798 PC – Fotogrametrická stanica 29.03.2017 25 553,40 4 910,86 1363900068 

6. 403/1799 PC – Fotogrametrická stanica  29.03.2017 25 553,40 4 910,86 1363900066 

7. 403/1800 PC – Fotogrametrická stanica  29.03.2017 25 553,40 4 910,86 1363900067 

8. 403/1801 PC – Fotogrametrická stanica  29.03.2017 25 553,40 4 910,86 1363900069 

 
(ďalej len „predmet prevodu“). 
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2. Predmet prevodu uvedený v bode 1. tohto článku zmluvy bol Rozhodnutím predsedu Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo OESM/2022/001006-20 zo dňa 
09.05.2022 v zmysle  § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov vyhlásený za prebytočný majetok štátu, nakoľko neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť 
odovzdávajúcemu ako správcovi majetku štátu na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti 
alebo v súvislosti s ním. 

3. Predmet prevodu nie je vymedzeným hnuteľným majetkom štátu podľa § 8f ods. 1 zákona                       
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 
Článok II 

         Účel prevodu  
 

1. Predmet prevodu bude preberajúcemu slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo 
v súvislosti s ním, a to na účel plnenia úloh s tvorbou a aktualizáciou vektorovej databázy ZBGIS, 
tvorbou ortofotomozaiky a ostatných úloh vyplývajúcich z kontraktu preberajúceho.   

2. Preberajúci sa zaväzuje, že po nadobudnutí správy k predmetu prevodu bude predmet prevodu 
udržiavať v riadnom stave, v súlade s účelom jeho využitia, využívať všetky právne prostriedky na 
jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate a zneužitiu.    
 

Článok III 
Spôsob a deň prevodu  

 
1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu uvedený v článku 

I bod 1. tejto zmluvy v súlade s  § 9 zákona  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy.  

2. Dňom prevodu správy k predmetu prevodu je deň fyzického odovzdania a prevzatia predmetu 
prevodu a podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu poverenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Osobami poverenými k odovzdaniu a prevzatiu predmetu prevodu sú: 
a) za odovzdávajúceho: 

meno a priezvisko: Ing. Branislav Vlčko, riaditeľ odboru informačných technológií  
b) za preberajúceho: 

meno a priezvisko: Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS 

3. Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie predmet prevodu do piatich  kalendárnych 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

4. Dňom prevodu správy prechádzajú na preberajúceho všetky práva a povinnosti správcu majetku 
štátu k predmetu prevodu.  

5. Preberajúci vyhlasuje, že bol oboznámený s predmetom prevodu a jeho technický stav považuje za 
vyhovujúci a spôsobilý pre účely používania  v súlade s článkom II bod 1. tejto zmluvy.  Technický 
stav predmetu prevodu v čase prevodu správy zodpovedá jeho fyzickému veku. 

 
Článok  IV 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

2. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
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4. Na základe § 9 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

sa na platnosť tejto zmluvy nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých odovzdávajúci dostane tri (3) rovnopisy 
a preberajúci dva (2) rovnopisy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, že pred podpísaním si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, 
zhoduje sa s ich vôľou a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Bratislave          V Bratislave  

 

Za odovzdávajúceho:           Za preberajúceho: 

 

 

 

 

......................................................         .................................................... 
                  Ing. Ján Mrva                                     Mgr. Ľuboslav Michalík 
                     predseda                                    riaditeľ                   


