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Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku  

 

uzatvorená v  zmysle § 6 a 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov a § 7 a § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského 

samosprávneho kraja platných v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“) 

___________________________________________________________________________ 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Vlastník majetku (zriaďovateľ): 

Názov:   Žilinský samosprávny kraj 

Sídlo:   Komenského 48, 011 09 Žilina 

Zastúpený:  Ing. Juraj Blanár, predseda 

IČO:   37808427 

DIČ:    2021626695 

(ďalej len „vlastník“) 

 

Správca odovzdávajúci: 

 

Názov:   Stredná odborná škola technická 

Sídlo:   Hrádok 226, 027 53 Istebné      

Zastúpený:  Ing. Milan Čellár, riaditeľ 

IČO:   17050359 

DIČ:   2022878044 

(ďalej len „odovzdávajúci“) 

 

Správca preberajúci: 

 

Názov:   Stredná odborná škola polytechnická 

Sídlo:   Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia 

Zastúpený:  Ing. Milan Bruncko, poverený riaditeľ 

IČO:   00891479  

DIČ:    2020424329 

(ďalej len „preberajúci“) 

 

 (správca odovzdávajúci a správca preberajúci sú organizácie zriadené Žilinský samosprávnym 

krajom) 

 

                          

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

Žilinského samosprávneho kraja, zo správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúceho 

správcu, a to hnuteľný majetok: 

 

a)   odpisovaný dlhodobý majetok  

b)   majetok – operatívna evidencia 

c)   nehmotný majetok 
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2. Správa hnuteľného majetku uvedeného v bode 1 tohto článku sa prevádza zo správy 

odovzdávajúceho správcu na preberajúceho správcu, ktorým je: 

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia 

 

Preberajúci správca správu majetku bez výhrad prijíma.  

  

 

Čl. III 

Dátum prevodu správy a hodnota prevádzaného majetku 

 

1. Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza od 01.09.2013. 

 

2. Ku dňu prevodu správy majetku podľa bodu 1 tohto článku je hodnota majetku k 31.08.2013 

podľa Čl. II tejto zmluvy nasledovná: 

          

a) dlhodobý hmotný majetok odpisovaný  

  

nadobúdacia hodnota majetku:    309 921,76 EUR  

oprávky:       309 545,71 EUR 

zostatková hodnota:             376,05 EUR 

 

(inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku odpisovaného 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  príloha č. 1a 

Dopravné prostriedky – príloha č. 1b) 

 

b) majetok – operatívna evidencia:    165 012,68 EUR 

(inventúrny súpis operatívnej evidencie – príloha č. 1c) 

  

c) nehmotný majetok   

 

nadobúdacia hodnota majetku:             0,00 EUR 

oprávky:                0,00 EUR  

zostatková hodnota:                           0,00 EUR 

 

 

Čl. IV 

Cena 

 

 Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne. 

 

 

Čl. V 

Dôvod prevodu správy 

 

1. Žilinský samosprávny kraj, na základe doručeného rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-

11004/30512:2-923 zo dňa 12.07.2012, ktorým sa Stredná odborná škola technická, Hrádok 226, 

027 53 Istebné vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2013, 

rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-11000/30504:2-923 zo dňa 12.07.2012, ktorým sa Školský 

internát, Hrádok 226, 027 53 Istebné ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Istebné 

vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2013, rozhodnutia 
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MŠVVaŠ SR č. 2012-11001/30506:2-923 zo dňa 12.07.2013, ktorým sa Výdajná školská jedáleň, 

Hrádok 226, 027 53 Istebné ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Istebné vyraďuje zo 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2013  a rozhodnutím Žilinského 

samosprávneho kraja č. 2030/2013/OŠaŠ-102 zo dňa 26.06.2013 vydaného na základe Uznesenia 

Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 17/20 zo dňa 26.06.2013, ktorým bolo 

schválené, že Stredná odborná škola technická, Hrádok 226, 027 53 Istebné sa zrušuje dňom 

31.08.2013 (príloha č. 2,3,4,5). 

  

 

Čl. VI 

Účel prevodu správy  

 

1. Účelom prevodu majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby 

preberajúceho správcu v súlade s  predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Vlastník majetku (zriaďovateľ) - Žilinský samosprávny kraj - súhlasí s odovzdaním 

a prevzatím správy majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy a tento prevod správy sa 

uskutočňuje v súlade s Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja              

č. 17/20.   

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom 

zverenia majetku uvedeného v Čl. III v tejto zmluve. Túto zmluvu o prevode správy majú 

povinnosť zverejniť na webovom sídle obidve zmluvné strany.  

4. Po podpísaní tejto zmluvy odovzdávajúci a preberajúci správcovia vyhotovia písomný 

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku podpísaný obidvoma správcami (fyzické 

odovzdanie majetku). 

5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:  

- príloha č. 1a – Inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku odpisovaného – 

samostatné  hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí,  

- príloha č. 1b – Inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku odpisovaného – dopravné       

prostriedky , 

- príloha č. 1c – Inventúrny súpis majetku – operatívna evidencia, 

      - príloha č. 2 – Rozhodnutie MŠVVa Š SR č. 2012-11004/30512:2-923 

 - príloha č. 3 – Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2012-11000/30504:2-923 

 - príloha č. 4 – Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2012-11001/30506:2-923 

- príloha č. 5 – Rozhodnutie o zrušení príspevkovej organizácie č. 2030/2013/OŠaŠ-102 
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6. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po jednom výtlačku obdrží 

odovzdávajúci a preberajúci správca a tri výtlačky sú pre zriaďovateľa. 

 

V Istebnom 01. 09. 2013          

 

 

Správca odovzdávajúci:     Správca preberajúci: 

 

 

 

 

...............................................     ................................................. 

         Ing. Milan Čellár, v. r.           Ing. Milan Bruncko, v. r.                                     

   riaditeľ SOŠT Istebné                                              poverený riaditeľ SOŠP  

Dolný Kubín - Kňažia    

 

 

 

 

 

 

Vlastník (zriaďovateľ): 

 

 

................................................................ 

 Ing. Juraj Blanár, v. r.  

predseda ŽSK 

 


