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Zmluva 

č. 2/2001/LL 


o prevode správy majetku štátu, uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 


278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v mení zákona č. 374/1996 Z. z. 

a zákona č. 72/1999 Z. z. 


Čl. 1 

Zmluvné strany 


1. 	 Slovenská republika 
Štátny zdravotný ústav so sídlom vo Zvolene 
Nádvomá 3366/12, 960 35 Zvolen 
IČO: 17335710 
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica 

č.Ú. :21322 412/0720 

Zastúpený: MUDr. Evou Čunderlíkovou, MPH riaditeľkou 

(ďalej len odovzdávajúci) 


a 

2. 	 Slovenská republika 
Štátny zdravotný ústav so sídlom v Banskej Bystrici 
Cesta k nemocnici 1,97556 Banská Bystrica 
IČO: 606979 
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica 

č.ú.:121312/0720 


Zastúpený: MUDr. Eleonórou Fabiánovou, PhD - riaditeľkou 


(ďalej len preberajúci) 


ČL2 
Predmet zmluvy 

A. 	Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku štátu. Odovzdávajúci touto 
zmluvou odovzdáva zo správy odovzdávajúceho a preberajúci preberá do svojej správy 
nasledovný hnuteľný majetok: 
1. 	 Spektrophotometer JASCO V-530 PC ( výrobné číslo:TUOC/2845624) 

s príslušenstvom: kyvetový držiak 1 ks ( bez výrobného čísla), PC AT 586 (výrobné 
číslo: 414/1996), colour monitor (výrobné číslo:NOOO03HJOG500208), klávesnica 
(výrobné číslo:6B16B02l63), mouse - 1 ks (výrobné číslo:90415415 ), tlačiareň 
DeskJet 600 l ks (výrobné číslo: SG5BBINOOD), kremenné kyvety 10x50 mm - 2 
ks (bez výrobného čísla) inventárne číslo 122062 - obstarávacia cena vrátane 
príslušenstva 369 000,- Sk 

2. 	 Sušička STERICELL 222 - bez príslušenstva - výrobné čÍslo:970883 , inventárne 
číslo 122077 obstarávacia cena 95272,80 Sk 

3. 	 Polarografický analyzátor PPA 02 (výrobné číslo: 122) - obstarávacia cena: 150 000,
Sk s príslušenstvom polarografický software PS 02 - l ks - obstarávacia cena 
30000,- Sk, spolu obstarávacia cena 180000,- Sk. 



Práva a povinnosti prechádzajú na preberajúceho okamihom prevzatia predmetu zmluvy. 

B. 	 Preberajúci je oboznámený so stavom majetku, ktorý preberá do správy a v takom stave 
ho preberá. 

Čl. 3 
Cena 

Prevod správy majetku štátu podľa tejto zmluvy je bezodplatný. Účastníkmi zmluvy sú štátne 
rozpočtové organizácie, prevádzaný majetok neslúži odovzdávajúcemu na plnenie jeho úloh 
a tým sú splnené dôvody na postup podľa § 8 ods. 1 a § 9 zákona Č. 278/1993 Z. z. v znení 
noviel. Podľa §3 ods. 2 opatrenia MZ SR Č. 14/2000 Z. z. o úprave dispozičných opatrení 
správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR pri nakladaní 
s majetkom štátu, na platnosť zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva zdravotníctva SR, 
pretože jednotlivé veci, ktoré sú predmetom prevodu boli obstarané v cene presahujúcej 
50000,- Sk. 

Čl. 4 

Prevod správy majetku podľa čl. 2 tejto zmluvy sa vykonáva ku dňu vydania súhlasu 
zriaďovateľom. 

Čl. 5 


Záverečné ustanovenia 


A. 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

B. 	 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, ktoré majú všetky platnosť 
originálu. Odovzdávajúca strana obdrží tri vyhotovenia, preberajúca strana obdrží dve 
vyhotovenia a zriaďovateľ jedno vyhotovenie zmluvy. 

C. 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vazne, zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

Vo Zvolene, 27.3.2001 	 V Banskej Bystrici, 27.3.2001 

MUDr. Eva Čunderlíková, MPH 	 ová, PhD 
riaditeľka ŠZÚ vo Zvolene 	 riaditeľka Y ZÚ v Banskej Bystrici 

Štátny 
zdravotný ústavŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ ÚSTAV 
Banská BystricaZVOLEN 

CC::_1 

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník



ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ ÚSTAV ZVOLEN 

Nádvomá 12, P.O.BOX 20, 96035 Zvolen, ~ 0855/5322803, FAX 0855/5322808 

Štátny zdravotný ústav 
Cesta k nemocnici 1 
975 56 Banská Bystrica 

Vaša ZB.: 	 Naša zn.: Vybavuje: Vo Zvolene, 
rnnJ6r?~/2001fFá Fekiačová 17.5.2001 

Vec: Zaslanie zmluvy 

V prílohe Vám zasielame zmluvu č. 2 /2001/LL o prevode správy majetku štátu, 
uzatvorenú podľa § 9 zákona NR SR Č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení zákona 
Č. 374/1996 Z.z. a zákona Č. 72/1999 Z.z. v dvoch vyhotoveniach. 

S pozdravom 

MUDr. Eva Čunderlíková 
riaditel'ka ŠZÚ Zvolen 

V~ .. ~a.,~... ~ 
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ OSTAV 

ZVOLEN 
2 

Prílohy: Zmluva Č. 2/2001/LL 2x 

vojtekova
Obdélník


