
číslo spisu: 17315/2020-M_ODSM 

číslo záznamu: 61604/2020 

 

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

(ďalej len „zmluva“) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1 Odovzdávajúci: Slovenská republika 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Karol Zimmer, generálny tajomník služobného úradu 

IČO:  00 681 156 

(ďalej len „odovzdávajúci“) 

 

a 

 

1.2 Preberajúci: Slovenská republika 

Inštitút pre výskum práce a rodiny 

sídlo: Župné námestie č. 5 – 6, 812 41 Bratislava 

v zastúpení: MUDr. Roman Joch, riaditeľ 

IČO: 30 847 451 

(ďalej len „preberajúci“) 

 

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

 

 

Článok 2 

Predmet prevodu správy 

 

2.1 Odovzdávajúci je správcom hnuteľného majetku štátu podľa  prílohy č. 1 „Špecifikácia 

drobného dlhodobého hmotného majetku štátu“ (ďalej len „príloha č. 1“) a to: 6 ks osobný 

počítač HP Compaq Pro 6305 SFF PC, inventárne č. 1-10-03339 až 1-10-03344, rok 

obstarania 2014, spolu v obstarávacej hodnote 3.757,20 €, 6 ks monitor HP EliteDisplay 

E231 23-In LED BL, inventárne č. 1-20-03389 až 1-20-03394, rok obstarania 2014, spolu 

v obstarávacej hodnote 1.537,2 € a 1 ks snímač čiarového kódu Opticon OPR-2001, 

inventárne č. 1-33-01525, rok obstarania 2014, spolu v obstarávacej hodnote 128,52 € (ďalej 

len „predmet prevodu“). 

    

2.2 Predmet prevodu bol Rozhodnutím štatutárneho orgánu Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 14927/2020-M_ODSM zo dňa 18. júna 2020 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, ani v budúcnosti nebude slúžiť 

správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  
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Článok 3  

Účel prevodu 

 

3.1 Predmet prevodu správy podľa tejto zmluvy bude preberajúcemu slúžiť výhradne na plnenie 

úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 

 

 

Článok 4 

Spôsob a deň prevodu 
 

4.1 Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy 

uvedený v čl. 2 tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov bezodplatne a preberajúci predmet prevodu 

prijíma.  

  

4.2 Predmet prevodu sa fyzicky nachádza u preberajúceho, nakoľko bol predmet prevodu 

v užívaní preberajúceho v zmysle Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu 

č. 20876/2014-M_ODSMAP, 54112/2014, ktorej platnosť uplynula. V zmysle uvedeného 

k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu predmetu prevodu nedôjde. 

 

4.3 Dňom prevodu správy je nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1. 

 

5.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia zákonom 

 č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 278/1993 

 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 

 záväznými právnym predpismi Slovenskej republiky.  

 

5.3 Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán 

formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

5.4 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

5.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 

so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane 

 preberajúci a tri rovnopisy dostane odovzdávajúci. 
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5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité, slobodné a zrozumiteľné, že táto zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že podpisujúce osoby  sú oprávnené 

k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 

                                                   

 

Bratislava dňa: 

 

Za odovzdávajúceho:    Za preberajúceho: 

     

 

 

  

 

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

  

Ing. Karol Zimmer     MUDr. Roman Joch   

generálny tajomník služobného úradu  riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 


