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ZMLUVA O BEZODPLATNOM PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO 

MAJETKU ŠTÁTU   č. 1/2023 
 

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

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

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Odovzdávajúci:  Slovenská republika – zastúpená správcom 

                           Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov 
                           Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

                    Sídlo: Moravská 1343/29, 020 01 Púchov             

                             V zastúpení:  MVDr. Adriana Hlubinová, riaditeľka    

                    IČO: 34057463 

                     

(ďalej ako „odovzdávajúci“) 

 

 

 

a 

 

 

Preberajúci:       Slovenská republika – zastúpená správcom 

                           Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin 
                           Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

                    Sídlo: Záturčianska 1, 036 01 Martin                

                             V zastúpení:  MVDr. Jozef Felcan, riaditeľ      

                    IČO: 36144878 

                     

 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku štátu, t. j. živých zvierat 

v správe odovzdávajúceho na preberajúceho. Predmetom prevodu správy živých zvierat 

v správe odovzdávajúceho sú psy v počte 2 kusy: 

- pes, samec, kríženec, neznámy dátum narodenia, vek cca. 2 roky, 

- pes, samec, kríženec, neznámy dátum narodenia, vek cca. 2 roky, 
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zhabané dňa 08.02.2023 z adresy Moyzesova 870/49, 017 01 Považská Bystrica . 

Vzhľadom k tomu, že držiteľ zvierat zomrel a nie je zabezpečená ďalšia starostlivosť, 

zvieratá boli odobraté. Príbuzný zosnulého a majiteľ pozemku, na ktorom sa uvedené psy 

chovali so zhabaním súhlasil. Toto odobratie bolo vykonané  na základe „Veterinárneho 

opatrenia“ č. 3020322302081100 - zo dňa 08.02.2023. 

  

2.2 Predmet prevodu správy uvedený v bode 2.1 zmluvy je prebytočným hnuteľným majetkom 

štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť odovzdávajúcemu na plnenie úloh 

v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním a  rozhodnutím odovzdávajúceho 

č. 1/2023 z 08.02.2023 bol prehlásený za prebytočný majetok.  

 

 

 

III. 

Účel prevodu  

 

Predmet prevodu správy uvedený v bode II zmluvy bude preberajúcemu slúžiť výhradne 

na účely plnenia úloh v rámci predmetu činnosti organizácie alebo v súvislosti s ním, a to 

v súlade so zriaďovacou listinou. 

 

 

 

IV. 

Spôsob prevodu 

 

4.1 Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy 

uvedený v bode II zmluvy v súlade s ustanovením § 9 zákona číslo 278/1993 Z.z. a 

preberajúci predmet prevodu správy prijíma do svojej správy.  

4.2 Dňom prevodu správy je podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí živého zvieraťa 

uvedeného v bode II zmluvy, ktorého správa sa touto zmluvou prevádza. Protokol o 

odovzdaní a prevzatí živého zvieraťa sa po jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy. 

Preberajúcemu je známy stav živého zvieraťa, ktoré je predmetom prevodu správy, a 

preberá ho v uvedenom stave.  

 

 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

5.1 Zmluva   nadobúda   platnosť  dňom   podpisu  oboch  zmluvných   strán   a účinnosť   dňom          

       nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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5.2 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

5.3 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákon č. 278/1993 Z.z. a ostatných 

právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

5.4 Táto zmluva je vyhotovená na troch  stranách v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 

5.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 

 

 

V Púchove dňa 08.02.2023                                       V Martine dňa  

 

 

 

 

 

 ............................................   ............................................  

Za odovzdávajúcu organizáciu                                     Za preberajúcu organizáciu 

 MVDr. Adriana Hlubinová                                              MVDr. Jozef Felcan 

              riaditeľka                                                                          riaditeľ 

 

 

 

  

 



  
 

 

 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ HNUTEĽNÉHO MAJETKU 

ŠTÁTU č. 1/2023 
(ďalej len ako „protokol o odovzdaní a prevzatí“) 

 

 

Odovzdávajúci:  Slovenská republika – zastúpená správcom 

                           Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov 
                           Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

                    Sídlo: Moravská 1343/29, 020 01 Púchov             

                             V zastúpení:  MVDr. Adriana Hlubinová, riaditeľka    

                    IČO: 34057463 
 

(ďalej ako „odovzdávajúci“) 

a 

 

Preberajúci:       Slovenská republika – zastúpená správcom 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin 

so sídlom: Záturčianska 1, 036 01 Martin   

v zastúpení:  MVDr. Jozef Felcan, riaditeľ  

IČO: 36144878 

 

(ďalej len „preberajúci“) 

 

1. Odovzdávajúci týmto odovzdáva preberajúcemu: 

- pes, samec, kríženec, vek cca 2 roky 

- pes, samec, kríženec, vek cca 2 roky 

zhabané dňa 08.02.2023 z adresy Moyzesova 870/49, 017 01 Považská Bystrica . 

Vzhľadom k tomu, že držiteľ zvierat zomrel a nie je zabezpečená ďalšia starostlivosť, 

zvieratá boli odobraté. Príbuzný zosnulého a majiteľ pozemku, na ktorom sa uvedené psy 

chovali so zhabaním súhlasil. Toto odobratie bolo vykonané  na základe „Veterinárneho 

opatrenia“ č. 3020322302081100 - zo dňa 08.02.2023. 

Preberajúci prehlasuje, že je mu známy stav zvieraťa, ktoré preberá.  

 

2. Preberací protokol je vyhotovený  v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden  

rovnopis ako súčasť Zmluvy o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č.1/2023 

 

V Martine, dňa  08.02.2023           

 

 

 

...................................................                       .................................................. 

          odovzdávajúci                                                                          preberajúci  

        MVDr. Adriana Hlubinová     MVDr. Jozef Felcan 
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