
Príloha č. 3   k metodickému usmerneniu č.40108/2013 

 

Vzor zmluvy o zámene správy hnuteľného majetku štátu 

Číslo zmluvy: 

Zmluva 

o zámene správy 

hnuteľného majetku štátu 

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

v znení neskorších predpisov a podľa § 611 Občianskeho zákonníka 

Zmluvná strana 1 :     Slovenská republika 

 .....................  (uviesť správcu majetku) 

Sídlo: 

V zastúpení: 

IČO: 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

a 

Zmluvná strana 2 :   Slovenská republika 

 .....................  (uviesť obchodné meno ) 

Sídlo: 

V zastúpení: 

IČO: 

DIČ:  

  IČDPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  .............  súdu pod č. .  ...........  zo 

dňa  ..  

uzatvárajú túto zmluvu o zámene správy   hnuteľného majetku štátu (ďalej len „zmluva“): 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.  Predmetom zmluvy je zámena správy hnuteľného majetku štátu, ktorý je uvedený v bode   

2 tohto článku zmluvy a je v správe zmluvnej strany 1 za hnuteľný majetok štátu uvedený  

v bode 2 tohto článku zmluvy a v správe zmluvnej strany 2. 



 

 

 

 

2. Predmetom zámeny správy hnuteľného majetku štátu podľa tejto zmluvy je                                                                         

hnuteľný majetok  v správe  zmluvnej  strany 1,  a to: .....................................  

(identifikovať presne hnuteľný majetok: uviesť    názov, inventárne číslo, obstarávaciu 

cenu, zostatkovú cenu,    rok    obstarania    a pod.)    a hnuteľný   majetok    v správe    

zmluvnej    strany   2,    a to:............................................ (identifikovať   presne   hnuteľný   

majetok:   uviesť názov, inventárne číslo, obstarávaciu cenu, zostatkovú cenu, rok 

obstarania a pod.) 

3. Zmluvné   strany   si   navzájom   odovzdávajú   a   preberajú   do   správy   hnuteľný 

majetok uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy. 

 
 
 

Článok 2  

          Účel využitia zameneného majetku 
 

1. Zmluvná   strana  1      sa   zaväzuje   využívať   majetok,   ktorý  získala  zámenou   jeho   

správy podľa    tejto    zmluvy,    na  ...................  (uviesť    účel    zámeny  a ďalšie 

využitie majetku). 

2. Zmluvná   strana   2   sa   zaväzuje   využívať   majetok,   ktorý   získala   zámenou   jeho   

správy podľa    tejto    zmluvy,    na   ......................  (uviesť    účel    zámeny   a ďalšie    

využitie majetku). 

 

 

Článok 3  

       Spôsob a deň zámeny správy majetku 
 

1. Zmluvná strana 1 bezodplatne prevádza do správy zmluvnej strane 2 hnuteľné veci štátu 

uvedené v článku 1 bode 2 tejto zmluvy, ktoré mala do uzatvorenia zmluvy v správe, v 

súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov a zmluvná strana 2 prevodu správy týchto hnuteľných vecí   

prijíma. 

2. Zmluvná strana 2 bezodplatne prevádza do správy zmluvnej strane 1 hnuteľné veci štátu 

uvedené v článku 1 bode 2 tejto zmluvy, ktoré mala do uzatvorenia zmluvy v správe, v 

súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov a zmluvná strana 1 prevodu správy týchto hnuteľných vecí   

prijíma. 

3. Zmluvné strany si fyzicky odovzdajú a prevezmú predmety zámeny do 5 dní od 

uzatvorenia tejto zmluvy. Dňom zámeny správy je fyzické odovzdanie a prevzatie 

predmetu zámeny správy a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, 

ktorého správa sa touto zmluvou zamieňa. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po 

jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že je im známy technický stav hnuteľného majetku, ktorý v 

takomto stave preberajú. 



 

 

 

Článok 4  

        Záverečné ustanovenia 

 

1.  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. 

2. Zmluva nadobúda platnosť
1)

 dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

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

s Občianskym zákonníkom. 

3.    Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. 

4.   Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod 

nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie je 

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. 

 

 

 

Za zmluvnú  stranu 1                                                      Za zmluvnú stranu  2 

 

 

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

 

........................................ (podpis)                                  ........................................ (podpis) 

 

(uviesť meno a funkciu)                                                   (uviesť meno a funkciu) 

 

 

 

                                                      

1
 Ak  ide  o  prípady  uvedené   v  §   4  opatrenia  č.  624/2006   Z.z.  zmluva  nadobúda  platnosť   udelením  

súhlasu ministerstva. V takomto prípade je potrebné upraviť nadobudnutie platnosti, napr.: „Zmluva nadobúda 

platnosť
 
dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom.“ 



 


