
Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1937/2021/OM 
 

Zmluva o úschove 
uzatvorená v súlade s § 747 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení  
(ďalej len „zmluva“)  

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Zložiteľ:                      Prešovský samosprávny kraj 
sídlo:    Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
Bankové spojenie:          Štátna pokladnica  
IBAN:                             SK54 8180 0000 0070 0051 9082 – BÚ výdavkový 
    SK94 8180 0000 0070 0051 9138 – BÚ príjmový 
IČO:  37870475 
Právna forma:           samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 

v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon o 
samosprávnych krajoch) 

 
(ďalej len „zložiteľ“) 
 
 
Uschovávateľ:  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  
Sídlo:    Jesenná 14, 080 05 Prešov 
štatutárny orgán:  Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  
osoby oprávnené rokovať vo veciach 
zmluvných:   Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku 
ekonomických:  Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku 
technických:   Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku 
IČO :   37 936 859 
DIČ :   2021775294    
IBAN:    SK73 8180 0000 0070 0051 6412 
právna forma :  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym 

krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej 
neskorších zmien a doplnení 

emailový kontakt:  sucpsk@sucpsk.sk 
 
(ďalej len „uschovávateľ“) 
(spolu aj ako „zmluvné strany“) 
                                   
 
 
 
 
 
 



                                                                   Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zložiteľ je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí individuálne určených a pomenovaných 

v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá  tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „hnuteľné veci“). 

2. Uschovávateľ je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti zložiteľa.   

 
Článok III. 

Predmet zmluvy a iné dojednania  
 
1. Predmetom zmluvy je záväzok uschovávateľa riadne a starostlivo počas doby úschovy 

opatrovať hnuteľné veci vo vlastníctve zložiteľa prevzaté do úschovy na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí hnuteľných vecí (ďalej aj ako „preberací protokol“) dňa 
6.10.2021 a 7.10.2021.  

2. Miestom úschovy hnuteľných vecí je Správa a údržba ciest PSK, cestmajsterstvo 
Lipany, Jánošíkova 55, Lipany 082 71. 

3. Uschovávateľ poskytne zložiteľovi úschovu hnuteľných vecí bezodplatne. Zložiteľ je  
povinný uhradiť uschovávateľovi všetky nevyhnutné a preukázateľné  náklady vynaložené 
pri opatrovaní hnuteľných vecí. Rovnako sa zložiteľ zaväzuje uhradiť uschovávateľovi  
škodu vzniknutú úschovou.  

4. Uschovávateľ prevzal hnuteľné veci do úschovy dňom uvedeným v preberacom protokole 
v mieste úschovy dohodnutom v Čl. III bod 2 zmluvy.  

5. Úschova sa dojednáva na dobu neurčitú. 

6. Uschovávateľ sa zaväzuje uschované hnuteľné veci riadne, so všetkou starostlivosťou 
opatrovať, hnuteľné veci riadne uschovať a zabezpečiť ich pred zneužitím, krádežou a pod. 

7. Uschovávateľ sa zaväzuje na požiadanie zložiteľa kedykoľvek vydať zložiteľovi hnuteľné 
veci v celku alebo aj jednotlivo a to v stave, v akom ich do úschovy prevzal a je oprávnený 
kedykoľvek vrátiť hnuteľné veci zložiteľovi.  

8. Z dôvodu hospodárnosti a s prihliadnutím na povahu hnuteľných vecí a nulovú zostatkovú 
hodnotu každej jednotlivej veci uschovávateľ nie je povinný hnuteľné veci poistiť. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť pri plnení zmluvy. 

10. Uschovávateľ nie je oprávnený sám hnuteľné veci používať a nie je oprávnený ich 
odovzdať do úschovy alebo na použitie ďalšiemu uschovávateľovi. 

11. Poverenou osobou na kontrolu a podpísanie zoznamu hnuteľných vecí a protokolu 
o odovzdaní a prevzatí hnuteľných vecí za uschovávateľa je p. Ľubomír Tomčufčík, 
cestmajster strediska Lipany a za zložiteľa Ing. Brodňanský Martin zamestnanec odboru 
majetku a investícií PSK. 



12. Zmluvu je možné ukončiť:  

a) dohodou zmluvných strán,  
b) dňom vydania poslednej uschovanej hnuteľnej veci zložiteľovi, o čom je zložiteľ 

povinný vydať uschovávateľovi bezodkladne písomné potvrdenie,  
c) výpoveďou zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden 

mesiac, ktorá začína plynúť dňom riadneho doručenia písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane.       

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
v zmysle § 47a zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, t. j. dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zmluvných strán. Rozhodujúce pre 
nadobudnutie účinnosti zmluvy je jej prvé zverejnenie. 

2. Práva a povinnosti v  zmluve neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 
účinnými na území Slovenskej republiky. 

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo 
forme očíslovaného písomného dodatku. 

4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez 
omylu.  

5. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia sú určené pre 
uschovávateľa a štyri (4) pre zložiteľa. 

 

Za zložiteľa      

V Prešove, dňa: 17.1.2022       
 
 
 
           v.r.     
.......................................................                    
  PaedDr. Milan Majerský, PhD.                    
                 predseda     
Prešovského samosprávneho kraja  
     

  Za uschovávateľa 

  V Prešove, dňa: 4.1.2022 

            v.r. 
                ................................................. 
                       Ing. Marcel Horváth 
                    riaditeľ 
       Správy a údržby ciest PSK

       
       

 
                 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 20.1.2022 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 21.1.2022 
                                                                                                                                                                                                                                                   



Príloha č. 1 k zmluve: zoznam hnuteľných vecí 
 
 
Uschovávateľ: 
Obchodné meno: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja                        
Sídlo:   Jesenná 14, 080 05 Prešov 
IČO:   37936 859  
Za uschovávateľa: Ľubomír Tomčufčík, cestmajster strediska Lipany  
    
Zložiteľ: 
Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj    
Sídlo:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov   
IČO:   37 870 475     
Za zložiteľa:  Ing. Brodňanský Martin, zamestnanec odboru majetku a investícií 
 
 
Inv. číslo: Vec:     Dátum a miesto  prevzatia:   Hodnota*: 
400359 Zvarovací agregát KS 250  6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany   45 € 
400390 Rotačný žací stroj ZTR 165  7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany     40 € 
400392 Obracač krmív KUHN GF  6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany     60 € 
400393 Mulčovač KUHN TB 151  6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany     60 € 
400401 Sklap. príves kovo Lip. SB 139YA 7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    700 € 
400403 Fekálny voz MV 5 028  7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    700 € 
400406 Traktorový príves PO 541 YA 7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    460 € 
400408 Krovinorez    7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      2 € 
400414 Lopata na ľahké hmoty  6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      30 € 
400418 Rozmetadlo    6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      40 € 
400421 Prepravník PKZ 5.5 Miešareň 7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    280 € 
400436 Traktor Z 6011 SB 359 AA  7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    640 € 
400443 Postrekovač Kertitox   7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany     60 € 
400444 Kladkostroj    7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      10 € 
400451 Zvarovací agregát 250A  6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      45 € 
400453 Brúska stojanová   6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      12 € 
400455 Miešareň kŕmnych zmesí  7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    160 € 
400463 Podkop    6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      80 € 
400470 Traktorový príves PO 31  7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    460 € 
400487 Vidly na palety   7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      60 € 
400493 Trojradličný nesený pluh  6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      60 € 
400499 Váha vrecová    6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      30 € 
400505 Lopata na ľahké hmoty  6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      34 € 
400509 Sklápací príves 7t PO 49 83  7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    440 € 
400515 
400523 

Vlečka traktora 
Žeriavový vozík 

 
 

 
 

7.10.2021 
6.10.2021 

- 
- 

cestmajsterstvo 
cestmajsterstvo 

Lipany 
Lipany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 € 
40 € 

400530 Vrecovacia váha   6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany      10 € 
400539 Nabíjač batérií   6.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany       4 € 
400543 Fekal voz    7.10.2021 - cestmajsterstvo Lipany    480 € 
 
 
Hodnota veci vychádza z ceny šrotu po odpočítaní nákladov na úpravu (pálenie, rezanie, 
rozoberanie) a dopravu 0,20 €/kg. Zostatková hodnota každej jednotlivej veci je vo výške 0 €. 



Odovzdávajúci a preberajúci podpismi prítomných oprávnených osôb potvrdzujú, že nižšie 
uvedené hnuteľné veci boli riadne odovzdané do úschovy v stave zodpovedajúcom skutočnosti. 
 
 

 
 V Prešove dňa: 15.12.2021       
 
 
 
 
 
 
  v.r    
.......................................................      
                  zložiteľ                               
     Ing. Brodňanský Martin              
  Prešovský samosprávny kraj   
      

       v.r. 
                  ................................................. 
                               uschovávateľ 
                         Ľubomír Tomčufčík                   
  Správa a údržba ciest 
 Prešovského samosprávneho kraja   
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