
Príloha č. 8 k metodickému usmerneniu č. 40108/2013  

 

Vzor zámennej zmluvy na zámenu hnuteľného majetku  

Číslo zmluvy:  ........................ 

Zámenná zmluva  

uzatvorená podľa § 11 ods. 8 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov        

Zmluvná strana 1:     Slovenská republika 

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

Sídlo: 

V zastúpení: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

a 

Zmluvná strana 2:  .....................  (uviesť obchodné meno ) 

Miesto podnikania:  ..............................................  

V zastúpení:  ..........................................................  

IČO: . 

IČ DPH : . 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod č. 

 ............ podľa výpisu č. .  ..........  zo dňa  ..........  , Živnostenský list 

reg  .........  , sp.č. .  .........  zo dňa  ........... zapísaný v ŽR – Obvodného 

úradu v Bratislave  .......................  v znení úradného záznamu zo dňa 

 ..........................
1) 

 

uzatvárajú túto zámennú zmluvu (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok 1  

          Predmet zmluvy a predmet zámeny 

1. Predmetom zmluvy je zámena hnuteľných vecí    vo    vlastníctve Slovenskej republiky v   

                                                      
1
 Uvedie sa obchodný register alebo živnostenský register podľa toho, či ide o obchodnú spoločnosť alebo 

živnostníka, poprípade iný register, ak právnická osoba, ktorá je nájomcom, nie je registrovaná v obchodnom 

registri alebo živnostenskom registri. 



správe zmluvnej strany 1 za hnuteľné veci   vo vlastníctve zmluvnej strany 2. 

2. Predmetom zámeny 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 vo vlastníctve     zmluvnej     strany     2, a to:.............................. 

       (identifikovať   a   špecifikovať   presne  a jednoznačne hnuteľný majetok). 

3. Zmluvné   strany   si   navzájom   odovzdávajú   a   preberajú   hnuteľný   majetok 

uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy. 

4. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  so  stavom  hnuteľných  vecí,   ktoré  sú 

predmetom zámeny podľa tejto zmluvy a v takom stave ich preberajú. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmet zámeny uvedený v bode 2 tohto článku    nemá 

právne vady a neviaznu na ňom žiadne vecné bremená ani iné ťarchy. 

 
 

Článok 2 

     Účel zámeny 
 

Účelom zámeny je    ................................................................................................................. .
2) 

 

Článok 3  

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 
 

1. Cena predmetu zámeny, ktorý do uzatvorenia tejto zmluvy bol vo vlastníctve Slovenskej 

     republiky  v  správe   zmluvnej  strany  1,  je   určená  znaleckým  posudkom   Ing.........č. 

     ............ zo     dňa      ......      a     predstavuje     celkovú     cenu     po     zaokrúhlení     vo       

výške ..............................  €. 

2. Cena  predmetu  zámeny,  ktorý  do  uzatvorenia  tejto  zmluvy bol  vo  vlastníctve  

zmluvnej strany   2,   je   určená   znaleckým   posudkom  Ing. .......... č. ....... zo dňa..........   

a predstavuje celkovú cenu po zaokrúhlení   vo výške ................ €. 

3. Zmluvné    strany   sa   dohodli,   že    vzhľadom   na    rozdielnu    výšku    ceny   

hnuteľných vecí uvedených  v bode  1  a 2  tohto  článku  zmluvy,  uhradí  zmluvná  strana  

1/2  rozdiel  v cene zamieňaných vecí vo výške ............. € na účet    zmluvnej strany 1/2 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. 

 

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
 Z účelu musí byť zrejmé, že správca výmenou nadobudne majetok, ktorý mu bude účelnejšie slúžiť na plnenie 

úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, než majetok štátu, ktorý tvorí predmet zámeny. 



2. Zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky
3)

 a  účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

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

rovnopisy a jeden rovnopis obdrží Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá na 

základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojím podpisom na tejto zmluve. 

 

Za zmluvnú stranu 1       Za zmluvnú stranu 2 

 

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

 

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

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

 

 

 
 

                                                      
3
 Ide o prípady uvedené v §6 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky            

č. 624/2006 Z.z. 

 



 


