ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY
hnuteľného neupotrebiteľného majetku
č. 124/07/2020/SCKSK
uzavretá podľa § 6a ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja zo dňa 24.02.2020 v znení Dodatku č.1
Zmluvné strany
1.

Odovzdávajúci správca:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
(ďalej len „odovzdávajúci“)

Technická akadémia
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy
0052 1663

2.

Preberajúci správca:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán:
Doc. Ing. Anton Trišč PhD., generálny riaditeľ SC KSK
IČO:
35555777
(ďalej len „preberajúci“)
(odovzdávajúci a preberajúci spolu ďalej len „zmluvné strany“)
Čl. I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľných veci – pracovný stôl zámočnícky 12 –

inv. číslo - 3425, pracovný stôl zámočnícky 12 , inv. číslo - 3417( ďalej len ,,predmet
prevodu správy,,) medzi zmluvnými stranami. Predmet prevodu správy je vo výlučnom
vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe odovzdávajúceho. Odovzdávajúci
a preberajúci sú organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja. Obstarávacia hodnota predmetu prevodu správy ku dňu 30.7.2020 je / Pracovný
stôl zámočnícky 12 / 12,74 Eur a zostatková cena je 0,- Eur, / Pracovný stôl zámočnícky
12 / 12,74 Eur a zostatková cena je 0,- Eur.
2.

Odovzdávajúci touto zmluvou v zmysle pokynu vlastníka zo dňa 30.07.2020 bezodplatne
odovzdáva preberajúcemu predmet prevodu správy, ktorý ho prijíma do správy. Dňom
prevodu správy je deň fyzického odovzdania predmetu prevodu správy odovzdávajúcim,
jeho prevzatie preberajúcim a podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu
prevodu správy oboma zmluvnými stranami . Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu
prevodu správy majetku sa po jeho podpísaní stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako
jej príloha č.1.

3.

Odovzdávajúci odovzdá predmet prevodu správy preberajúcemu v stave spôsobilom na
užívanie. Preberajúci vyhlasuje, že pozná fyzický stav predmetu prevodu správy. Účelom
prevodu správy je využitie predmetu prevodu správy preberajúcim na zabezpečenie
plnenia úloh predmetu činnosti preberajúceho alebo v súvislosti s ním.
Čl. II
Osobitné ustanovenia
–1–

1.

Preberajúci je oprávnený a povinný predmet prevodu správy držať, užívať na plnenie
úloh v rámci svojho predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky
a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1.

2.

Preberajúci je povinný viesť o predmete prevodu správy evidenciu podľa osobitných
právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet prevodu správy bude odovzdaný na základe
protokolu o odovzdaní a prevzatí.
Čl. III
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle jednej zo
zmluvných strán v zmysle ust. § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení.

2.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis je určený pre
odovzdávajúceho, 1 rovnopis pre preberajúceho a 2 rovnopisy pre Košický samosprávny
kraj, ktoré mu doručí bezodkladne preberajúci.

3.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami.

4.

Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

5.

Prílohou tejto zmluvy je :
a) Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu správy ako príloha č.1
b) Pokyn vlastníka zo dňa 30.07.2020 ako príloha č.2

6.

Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi na zmluve potvrdzujú, že zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým
ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a
zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Spišskej Novej Vsi, dňa .......................

V Košiciach, dňa ...........................

Odovzdávajúci

Preberajúci

RNDr. Ladislav Ruttkay
riaditeľ

Doc. Ing. Anton Trišč PhD.
gen. riaditeľ SC KSK
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