
Číslo zmluvy: bP C ' 

ZMLUVA 
O P R E V O D E SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU 

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

Odovzdávajúci: Slovenská republika v správe 
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 
Župné námestie 13 
814 22 Bratislava 
V zastúpení: Ing. Anna Zátková - vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej 
republiky 
IČO: 30793629 
(ďalej len „odovzdávajúci") 

Preberajúci: Slovenská republika v správe 
Najvyšší súd Slovenskej republiky 
Župné námestie 13 
814 90 Bratislava 
V zastúpení: Ing. Jozef Kaffka - riaditeľ správy súdu 
IČO: 00165581 
(ďalej len „preberajúci") 

(odovzdávajúci a preberajúci ďalej aj ako „zmluvné strany") 
uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy majetku štátu (ďalej len „zmluva"): 

Článok 1 
Predmet prevodu správy 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy majetku štátu z odovzdávajúceho na 
preberajúceho podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov. 

2. Predmetom prevodu správy majetku štátu v správe odovzdávajúceho je kancelársky nábytok 
špecifikovaný v bode 3. tohto článku v obstarávacej cene 3 563,03 €. 

3. Špecifikácia predmetu prevodu správy: 

číslo názov rok obstarania obstarávacia cena 
DM 0013 Stôl kancelársky s výsuv. doskou 2004 231,86 
DM 0014 Stôl kancelársky s výsuv. doskou 2004 231,86 
DM 0018 Stôl rohový oblúkový 2004 51,22 
DM 0019 Stôl zasadací š. 120 2004 66,69 
DM 0036 Skrinka dvojdver.štvorzásuvková 2004 130,05 
DM 0097 Skriňa kancel. dvojdv. 198,5/74/40 2004 172,28 
DM 0103 Regál vysoký 198,5/39/27 2004 64,73 
DM 0104 Regál vysoký 198,5/39/27 2004 64,73 
DM 0109 Vitrína preskl.dvojzás. 198/74/40 2004 282,15 
DM 0116 Stolík prac.pod PC 75,5/60/120 2004 137,09 
DM 0288 Skrinka dvojdverová 2005 91,65 
DM 0289 Polica 2005 34,65 
DM 0290 Skrinka dvojdverová nízka 2005 47,40 

DHM 0666 Skener HP ScanJet 8390/NON 2007 1956,67 



4. Predmet prevodu správy podľa bodu 3. tohto článku bol rozhodnutím štatutárneho orgánu 
Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky z 21. marca 2013 v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlásený za prebytočný 
majetok, nakoľko neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci 
predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 

Predmet prevodu správy podľa článku 1 bod 2. a 3. zmluvy bude slúžiť potrebám 
preberajúceho na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 

1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy 
uvedený v článku 1 bod 3. tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a preberajúci predmet prevodu prijíma 
do svojej správy. 

2. Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie prevádzaný predmet prevodu do 5 dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom prevodu správy je fyzické odovzdanie 
a prevzatie predmetu prevodu správy a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, 
ktorého správa sa touto zmluvou prevádza. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po 
jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy. 

3. Preberajúcemu je známy technický stav hnuteľného majetku, ktorý je predmetom prevodu 
správy a preberá ho v uvedenom stave. 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod 
nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nieje obmedzená, 
zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v predpísanej forme, 
zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží preberajúci a dva 
odovzdávajúci. 

V Bratislave 11. februára 2014 V Bratislave 11. februára 2014 

Za odovzdávajúceho: Za preberajúceho: , 

Článok 2 
Účel prevodu 

Článok 3 
Spôsob a deň prevodu 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Kancelária búdnej rady SR 
Ž u p n é n á m . 1 3 

NAJVYŠŠÍ S Ú D S R 
Župné nám. 13 

8 1 4 9 0 B R A T I S L A V A 

vedúca Kancelárie Súdnej rady 
Slovenskej republiky 

riaditeľ správy súdu 


