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Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu  

č. 49/OMaVS/2022 
uzavretá podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o správe majetku štátu“) 
 

 (ďalej len „Zmluva“) 

 
Prevodca: Slovenská republika, zastúpená  

 Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
 
Sídlo: Pražská 29, 812 63 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Rudolf, PhD., predseda  
IČO:   30 844 363 
IČ DPH: SK2020296487 
DIČ:  2020296487 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4211 
SWIFT: SPSRSKBA 
 
 
  (ďalej len „Prevodca“) 
 
 

 
„Prevodca je zdaniteľná osoba len v rozsahu nákupu a predaja štátnych hmotných rezerv v zmysle § 3 
ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“ 
 
 
 

a 
 
Nadobúdateľ: Slovenská republika, zastúpená  
 Ministerstvom obrany Slovenskej republiky  
 
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Štatutárny orgán: Jaroslav Naď, minister  
IČO: 30 845 572 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0017 1135 
 
 
 (ďalej len „Nadobúdateľ“) 
 
 
Prevodca a Nadobúdateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „Zmluvná 
strana“ uzatvárajú Zmluvu v tomto znení: 
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Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu 

podrobne špecifikovaného v čl. II ods. 1) Zmluvy, zo správy Prevodcu do správy Nadobúdateľa, 
ktorý sa stal pre Prevodcu prebytočným.  

2) Na základe ponukového konania zverejneného Prevodcom dňa 02.05.2022 so začiatkom lehoty 
na doručovanie ponúk 03.05.2022 a koncom lehoty na doručovanie ponúk dňa 12.05.2022 na 
webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (odkaz: www.ropk.sk ), ktoré bolo 
vyhlásené na základe rozhodnutia Prevodcu číslo 42/OMaVS/2022 o prebytočnosti hnuteľného 
majetku štátu v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zo dňa 29.03.2022, 
v súvislosti s cenovou ponukou Nadobúdateľa doručenou dňa 10.05.2022 a v súlade s 
ustanoveniami § 3 ods. 3, § 8f ods. 7 a § 9 ods. 1 a  4 Zákona o správe majetku štátu. Prevodca 
rozhodol o bezodplatnom prevode správy prebytočného hnuteľného majetku štátu.  

 
Článok II 

Predmet a účel prevodu  
 
1) Predmetom prevodu správy podľa tejto Zmluvy je hnuteľný majetok štátu v správe Prevodcu, 

uskladnený na adrese sídla MSM LAND SYSTEMS s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, ktorý je 
podľa druhu a množstva podrobne špecifikovaný nasledovne: 
 

 
 (ďalej spolu len „Predmet prevodu“). 

Závod: 1290 

Sklad: 2901 

RČD: MSPB-ZPB-49/2022 

P. č. 
Číslo SAP 
ID 

Názov materiálu MJ Počet Šarža 
Cena/MJ 
v € 

Celková 
cena v € 

1 22362 Ekvivalent antény R 123 - 002 KS 2   139,18 278,36 

2 22364 JMP R 124 - 005 s príslušenstvom KS 2   1 166,90 2 333,80 

3 22367 Kábel R 123 - 005 KS 1   62,64 62,64 

4 22385 Manipulačný vozík MO 634 (obrážač) KS 1   9 800,85 9 800,85 

5 22399 Polohovadlo KS 1 2 711,01 711,01 

6 22405 Prehliadačka hlavne pre tankový kanón 12 KS 1   22 127,56 22 127,56 

7 22411 Prípravok kontrolný elektrických okruhov KS 1   1 064,90 1 064,90 

8 22428 Prípravok pre opravy káblov R123 - 016 KS 1   414,49 414,49 

9 22430 Prípravok R 123 - 001 KS 2   576,45 1 152,90 

10 22431 Prípravok R 123 - 003/7 KS 2   1 034,72 2 069,44 

11 22432 Prípravok R 123 - 011 KS 2   102,37 204,74 

12 22443 Rám na uloženie kanóna do K00 KS 1   1 689,24 1 689,24 

13 22462 SS zdroj R 123 - 013 KS 2   307,04 614,08 

14 22463 Stabilizovaný zdroj R 124 - 006 KS 2   301,14 602,28 

15 22524 Záťaž BP 26/A R 123 - 005 KS 1   478,99 478,99 

              43 605,28 

http://www.ropk.sk/
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2) Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Zákona o správe majetku štátu dohodli,  že 
účelom využitia Predmetu prevodu Nadobúdateľom je jeho použitie pri zabezpečení 
opravárenskej činnosti vojenskej techniky v prospech Nadobúdateľa.  

3) Pre vylúčenie pochybností, majetok, ktorý je Predmetom prevodu sa nepovažuje za vymedzený 
hnuteľný majetok v zmysle Zákona o správe majetku štátu.  

 
Článok III 

Deň prevodu 
 

1) Správa Predmetu prevodu sa na Nadobúdateľa prevádza dňom fyzického prevzatia Predmetu 
prevodu. Týmto dňom prechádzajú na Nadobúdateľa všetky práva a povinnosti správcu majetku 
štátu. 

 
Článok IV  

Hodnota Predmetu prevodu  
 
1) Hodnota Predmetu prevodu je podľa účtovnej evidencie Prevodcu 43 605,28 € (slovom: 

štyridsaťtritisícšesťstopäť eur dvadsaťosem centov). 
2) Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom prevode správy Predmetu prevodu v súlade s § 9 ods. 

4 Zákona o správe majetku štátu.  Nadobúdateľ Predmet prevodu prijíma do svojej správy. 
3) Predmet prevodu špecifikovaný v čl. II ods. 1) Zmluvy pod číslom 7 a 14 nadobudol Prevodca do 

správy po roku 1993, preto jeho prevod podlieha vysporiadaniu dane z pridanej hodnoty (ďalej 
len „DPH“) vo výške 333,44 € (slovom: tristotridsaťtri eur štyridsaťštyri centov), pričom 
vysporiadanie dane z pridanej hodnoty je povinnosťou Prevodcu. 

 
Článok V 

Osobitné podmienky prevodu, prehlásenia Zmluvných strán a odstúpenie od Zmluvy 
 
1) Prevodca sa zaväzuje, že najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy, fyzicky 

odovzdá Nadobúdateľovi Predmet prevodu spolu so všetkou dokumentáciou týkajúcou sa 
Predmetu prevodu, s ktorou disponuje. Zmluvné strany sa dohodli, že fyzické  odovzdanie 
Predmetu prevodu Prevodcom a jeho prevzatie Nadobúdateľom sa uskutoční na adrese sídla 
MSM LAND SYSTEMS s.r.o. po tom, ako sa na dni odovzdania Prevodca a Nadobúdateľ vopred 
telefonicky/emailom  dohodnú. Osobou kontaktnou za Prevodcu vo veci fyzického odovzdania 
Predmetu prevodu je pani Zlatica Maradíková, tel. číslo. +421326560250, e-mail: 
Zlatica.Maradikova@msmls.sk. Osobou kontaktnou za Nadobúdateľa vo veci fyzického prevzatia 
je pani pplk. Ing. Tatiana NAGYOVÁ alebo ňou poverená osoba tel. č. +421960336200, e-mail: 
Tatiana.NAGYOVA@mil.sk.  

2) Zmluvné strany sa dohodli, že o fyzickom odovzdaní Predmetu prevodu Prevodcom 
a jeho  prevzatí Nadobúdateľom spíšu „Protokol o fyzickom odovzdaní a prevzatí Predmetu 
prevodu“ (ďalej len „Preberací protokol“), v ktorom okrem identifikačných údajov týkajúcich sa 
Prevodcu a Nadobúdateľa a Predmetu prevodu uvedú predovšetkým: 
a) špecifikácia Predmetu prevodu, 
b) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán, 
c) dátum a miesto vyhotovenia a podpisy zástupcov Zmluvných strán poverených alebo 

splnomocnených k prevzatiu Predmetu prevodu. 
 

3) Preberací protokol sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, z ktorého Prevodca obdrží tri (3) 
rovnopisy a Nadobúdateľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

4) Prevodca vyhlasuje, že na Predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, bremená, právne vady, 
alebo iné právne povinnosti tretích osôb, ktoré by obmedzovali výkon správy Nadobúdateľa, alebo 

mailto:Zlatica.Maradikova@msmls.sk
mailto:Tatiana.NAGYOVA@mil.sk
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neumožňovali Nadobúdateľovi využívať Predmet prevodu na účel špecifikovaný v článku II tejto 
Zmluvy. 

5) Nadobúdateľ vyhlasuje, že stav Predmetu prevodu je mu známy, v takom stave, v akom sa ku dňu 
prevodu nachádza, ho od Prevodcu prevezme a v budúcnosti si nebude voči Prevodcovi 
uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky súvisiace s prevodom správy Predmetu prevodu podľa 
tejto Zmluvy. 

6) Nadobúdateľ prehlasuje, že disponuje finančným krytím na prevádzku Predmetu prevodu a že po 
nadobudnutí správy k Predmetu prevodu bude tento udržiavať v riadnom stave, využívať všetky 
právne prostriedky na jeho ochranu a dbať aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zmenšeniu. 

7) Prevodca vyhlasuje, že: 
a) je oprávnený vykonať bezodplatný prevod správy Predmetu prevodu Nadobúdateľovi,    
b) boli splnené všetky podmienky vyžadované Zákonom o správe majetku štátu 

na prevod správy majetku štátu Nadobúdateľovi, 
c) na Predmete prevodu neviaznu žiadne právne povinnosti. 
 

8) Nadobúdateľ vyhlasuje, že: 
a) má potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavrel túto Zmluvu a splnil všetky 

záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú; uzavretie tejto Zmluvy a plnenie záväzkov z nej 
vyplývajúcich si nevyžaduje žiadne ďalšie súhlasy alebo oznámenia na základe právnych 
predpisov, interných predpisov Nadobúdateľa alebo dohôd, ktorými je Nadobúdateľ viazaný, 

b) nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie žiadneho súdu 
alebo rozhodcovského orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho orgánu, 
ktoré by znemožňovali splnenie povinností Nadobúdateľa podľa tejto Zmluvy a neprebieha a 
ani nehrozí žiadne také konanie, ktoré ak by bolo úspešné, znemožňovalo by splnenie 
povinností Nadobúdateľa podľa tejto Zmluvy, 

c) riadne sa oboznámil so stavom Predmetu prevodu a tento takto prijíma do svojej správy. 
 
9) Ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Nadobúdateľa  alebo z vyhlásení  Prevodcu podľa  tohto článku 

Zmluvy ukáže nepravdivým, je druhá  strana oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie 
od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
druhej Zmluvnej strane. 

10) Písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy, ktoré bolo zaslané prostredníctvom pošty alebo 
doručené osobne do podateľne sa bude považovať za doručené: 
a) dňom jeho skutočného doručenia, 
b) dôjdením do sféry dispozície adresáta a to okamihom neúspešného pokusu o jeho doručenie, 

ak doručenie odstúpenia bolo zmarené jeho konaním alebo opomenutím Zmluvnej strany, 
c) okamihom odmietnutia prevziať odstúpenie.  

 
Článok VI 

Mlčanlivosť 
 

1) Všetky informácie, ktoré si Zmluvné strany pre splnenie predmetu Zmluvy navzájom poskytli 
počas predzmluvných rokovaní, pri uzavretí Zmluvy a po uzavretí  Zmluvy sa považujú za dôverné 
a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže Zmluvná strana len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzuje chrániť ako vlastné, 
využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím 
osobám. 

2) Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu. 
3) Povinnosť Prevodcu sprístupniť informácie podľa príslušných predpisov nie je týmto ustanovením 

dotknutá. 
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Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
2) K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode Zmluvných 

strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch 
Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

3) Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Prevodca dostane tri (3) rovnopisy 
a Nadobúdateľ dva (2) rovnopisy. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť, prípadne 
právo nakladať s Predmetom prevodu nie sú obmedzené. 

4) Prevodca si vyhradzuje právo nezverejňovať podpis/signatúru štatutárneho orgánu, nakoľko ju 
považuje za skutočnosť dôverného charakteru. 

5) Nadobúdateľ sa zaväzuje rešpektovať ustanovenie predchádzajúceho odseku. 
6) Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7) Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú len 
osobe, ktorej sa týkajú. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa 
poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa 
osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov. 

8) Podľa § 9 ods. 2 Zákona o správe majetku štátu sa na platnosť tejto Zmluvy nevyžaduje súhlas 
Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

9) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, 
ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu  
zbavenú akýchkoľvek omylov, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Za Prevodcu:      Za Nadobúdateľa: 
 
 
V Bratislave dňa ..............................   V Bratislave dňa .............................. 
             
 
 
 
 
 
 
 
             
.................................................................  ................................................................ 

 Ing. Ján Rudolf. PhD.             Jaroslav Naď 
        p r e d s e d a                  minister  


