
 

   

ZMLUVA 
o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja 

 
uzatvorená v súlade s § 6 a zákona NR SR Č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov a Článku 7 a 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského 
samosprávneho kraja (ďalej len „zmluva")  

ČI. I  
Zmluvné strany 

Vlastník majetku:  
Názov:                   Žilinský samosprávny kraj  
Sídlo:                    Komenského 48, 011 09 Žilina  
Zastúpený:               Ing. Juraj Blanár, predseda, v zastúpení Ing. Jozefom Štrbom,  
                                           podpredsedom na základe splnomocnenia zo dňa 15.03.2010     
IČO:                     37808427  
DIČ:                     2021626695  
(ďalej len ,,vlastník")  

Správca odovzdávajúci:  
Názov:                   Stredná odborná škola polytechnická 
Sídlo:                    Jelšavská 404 , 026 01 Dolný Kubín - Kňažia  
Štatutárny zástupca:      Ing. Milan Bruncko , poverený vedením školy  
IČO:                     00891479  
DIČ:                     2020424329 
(ďalej len ,,odovzdávajúci")  

Správca preberajúci:   
Názov:                   Spojená škola Martin 
Sídlo:                    Červenej armády 25, 036 01 Martin 
Štatutárny zástupca:      Mgr. Jozef Zanovit, riaditeľ školy 
IČO:  170 504 99 
DIČ:                     2020598481 SK 
(ďalej len ,,preberajúci")  

(správca odovzdávajúci a správca preberajúci sú organizácie zriadené Žilinským samosprávnym 
krajom)  

Čl. II  
    Predmet prevodu správy 

1. Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom :   

Hnuteľného majetku , a to:  

a)  Rámová píla na kov  PR 30 
 Inventárne číslo 512170 
 Rok zaradenia: 31.03.1973 
 
 b)  Ohýbačka plechov 
 Inventárne číslo: 513063 
 Rok zaradenia: 31.12.1993  
  
2. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku uvedeného v bode 1 tohto článku zo 

správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi.  

 



 

 

Čl. III 
Dátum prevodu správy a hodnota prevádzaného majetku 

 
1. Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza k 01. 01. 2014.  
2. Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle zmluvných strán. 
3. Ku dňu prevodu správy majetku podľa bodu 1 tohto článku je hodnota majetku podľa           

Čl. II tejto zmluvy nasledovná:  
 

1. Rámová píla  na kov  PR 30 
- nadobúdacia hodnota majetku:                                 1.974,51 eur 
- oprávky:                                                                    1.974,51 eur 
- zostatková hodnota:                                                         0,00 eur  
 

    2. Ohýbačka plechov 
- nadobúdacia hodnota majetku:                                 2.972,95 eur 
- oprávky:                                                                    2.972,95 eur 
- zostatková hodnota:                                                         0,00 eur  
 

Čl. IV  
Cena 

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

 
Čl. V 

Dôvod prevodu správy 
 

Stredná odborná škola polytechnická , Jelšavská 404 , 026 0 1 Dolný Kubín – Kňažia nadobudla 
majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy ako nástupnícka organizácia po Strednej odbornej škole technickej 
Hrádok 226, Istebné, ktorá bola na základe Rozhodnutím MŠV SR  č. 2012-11004/30512:2-923 zo dňa 
12.07.2012 vyradená  zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2013 . Uvedený majetok je 
prebytočný z dôvodu nevyužitia v odbornom výcviku.  
 

Čl. VI 
Účel prevodu správy 

 
Účelom prevodu majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby 
preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.  

 
Čl. VII  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Odovzdávajúci správca prevádza správu majetku uvedeného v bode 1 tohto článku zo správy 
odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi na dobu neurčitú. 

2. Odovzdávajúci správca vyhlasuje, že na majetku, ktorý je predmetom prevodu správy podľa 
tejto zmluvy, neviaznu žiadne majetkové ani iné práva tretích osôb alebo záväzky voči tretím 
osobám. 

3. Preberajúci je povinný a súčasne oprávnený spravovať prevádzaný majetok ŽSK v súlade so 
zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako aj v súlade so súvisiacimi všeobecne 
záväznými alebo internými predpismi.  

 
 
 



 

 
4. Vlastník majetku, Žilinský samosprávny kraj, súhlasí s odovzdaním a prevzatím správy 

majetku uvedeného v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy a v zmysle článku 8 ods. 1 bod 1.1 písm. b)  
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja udelenie 
súhlasu je v kompetencii predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ho vyjadruje 
podpisom na tejto zmluve. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom 
prevodu správy majetku uvedeného v Čl. III bod 1 v tejto zmluve s podmienkou, že bola pred 
týmto dňom zverejnená na webovom sídle obidvoch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí majetku podľa tejto zmluvy spíšu 
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, a to bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto 
zmluvy, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sa 
stane Zápisnica podpísaná odovzdávajúcim a preberajúcim správcom. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží vlastník, 
odovzdávajúci správca a preberajúci správca. 

 
V Dolnom Kubíne -Kňažej  :  
 
Vlastník: Žilinský samosprávny kraj 
 
 
 
 
                        ............................................................ 
                            Ing. Juraj Blanár, predseda 
                                                  v zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom 

 
 

 
  Správca odovzdávajúci:    Správca preberajúci: 

                 SOŠP Dolný Kubín-Kňažia                                                                     SŠ Martin 
 
 

 
 

  .................................................                                                     .................................................. 
           Ing. Milan Bruncko                                                                      Mgr. Jozef Zanovit 
            poverený vedením školy                                                                                        riaditeľ školy                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOL 
 o odovzdaní a prevzatí majetku 

 
Dňa ................................. bolo odovzdané a prevzaté: 

 
1. Rámová píla  na kov  PR 30 

- nadobúdacia hodnota majetku:                                 1.974,51 eur 
- oprávky:                                                                    1.974,51 eur 
- zostatková hodnota:                                                         0,00 eur  

    2. Ohýbačka plechov 
- nadobúdacia hodnota majetku:                                 2.972,95 eur 
- oprávky:                                                                    2.972,95 eur 
- zostatková hodnota:                                                         0,00 eur  
-  

 
zo správy Strednej odbornej školy polytechnickej , Dolný Kubín – Kňažia , Jelšavská 404 do správy 
Spojenej školy Martin podľa zmluvy o prevode správy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je tento 
protokol. 
 
 
 
Odovzdávajúci: Stredná odborná škola polytechnická    Dolný Kubín-Kňažia 
                            Jelšavská 404 , 026 01 Dolný Kubín  
                            zastúpená: Ing. Milanom Brunckom, povereným vedením školy  
 
 
                                                                                                         ............................................. 
                                                                                                             Ing. Milan Bruncko 
                                                                                                            poverený vedením školy 
 
 
 
 
 
  
Preberajúci: Spojená škola Martin 
                      Červenej armády 25 , 036 01 Martin 
                      zastúpená: Mgr. Jozefom Zanovitom, riaditeľom 
 
 
                                                                                                          ............................................... 
                                                                                                               Mgr. Jozef Zanovit 
                                                                                                                       riaditeľ školy  


