
ZMLUVA O PREVODE  SPRÁVY 

hnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja  v súlade s  § 6a ods. 3 zákona                   
č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších predpisov a Čl. 3 ods. 13  

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom BSK 

 

Odovzdávajúci :  
Sídlo:   
Zastúpený :    
IČO :            
(ďalej len „odovzdávajúci“)  
 
a     
Preberajúci :        
Sídlo:     
Zastúpený :  
IČO :              
(ďalej len „preberajúci“)    
 
so súhlasom zriaďovateľa :                             
 
Bratislavský samosprávny kraj         
Sabinovská 16, 820 05  Bratislava         
zastúpený : Mgr. Juraj Droba, MBA, MA predseda BSK                
IČO : 360 63 606                
(ďalej aj ako  „BSK“)     
 

uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy hnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja (ďalej len „zmluva“) : 

 

Čl.  I  

Predmet  zmluvy a predmet prevodu správy 

1. Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy a je v 
správe odovzdávajúceho  ( na základe Protokolu o zverení majetku č. .... zo dňa .... v znení jeho 
dodatkov č. ........, uvádza sa ak platí ),   z odovzdávajúceho na preberajúceho.   
 

2. Predmetom prevodu správy hnuteľného majetku je :  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
(uvádza sa inv. číslo, názov majetku, rok nadobudnutia, vstupná cena, zostatková cena) (ďalej 
len „predmet prevodu správy“).   
 



 
3. Účtovná nadobúdacia hodnota odovzdávaného hnuteľného majetku je 

....................................... eur (slovom : ............).    
 

Čl. II   

Spôsob a deň prevodu 

   

1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy 
uvedený v Čl. I bod 2 tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 6a ods. 3 zákona č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 3 ods. ods. 13 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom BSK a preberajúci prijíma predmet prevodu do 
správy.  

2. Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie predmet prevodu správy, o čom bude 
spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, najneskôr v termíne do .............................. 
na vlastné náklady preberajúceho. 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. 

 

Čl. III   

Účel využitia predmetu prevodu správy 

   

1. Preberajúci je povinný predmet prevodu správy využívať výhradne na účely, na ktoré sa tento 
obvykle využíva, a to v súlade s predmetom činnosti preberajúceho, vymedzenom v jeho 
zriaďovacej listine.   
 

2. Preberajúci sa zaväzuje predmet prevodu správy udržiavať v riadnom stave a konať tak, aby 
nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu.  

    

Čl. IV   

Záverečné ustanovenia 

   

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvorenie tejto zmluvy podlieha v súlade s Čl. 3 ods. 13 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom BSK predchádzajúcemu písomnému súhlasu 
Bratislavského samosprávneho kraja, inak je prevod správy neplatný. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli je obsahu, nemajú námietky 
proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok 
a na znak súhlasu ju podpisujú.   



3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží 
odovzdávajúci,  preberajúci a  BSK.   

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným 
v preberacom protokole o fyzickom odovzdaní a prevzatí majetku.          

  

 

V .................................. dňa ......................       

 

 

 

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

    odovzdávajúci               preberajúci                       

 

 

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

            predseda BSK  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prílohy :  - preberací protokol  - môže byť špecifikácia majetku v prípade, že prevádzaného majetku je 
väčšie množstvo a tvorí ho zostava z evidencie majetku        

 

 

 

 

 

 



VZOR   

   

  

PREBERACÍ  PROTOKOL o fyzickom odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku  

Odovzdávajúci :   

 

 

 

Deň fyzického odovzdania : .............................           

 

Preberajúci :      

 

 

 

Deň fyzického prevzatia : .............................           

 

Odovzdávajúci fyzicky odovzdáva a preberajúci fyzicky preberá predmet prevodu :    
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................       

 

S predmetom prevodu bola odovzdaná dokumentácia :    
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................                        

 

 

 

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

odovzdávajúci                preberajúci                       

 


