
Zl\1LUVA

o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja

uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a 6a zákona NR SR c. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Clánku 7 a 8 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov (d'alej
len "zmluva")

Vlastník majetku:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

ICO:
DIC:
(dalej len "vlastník")

Správca odovzdávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
ICO:
DIC:
(dalej len "odovzdávajúci")

Správca preberajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
ICO:
DIC:

(dalej len "preberajúci")

CI. l

Zmluvné strany

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48,011 09 Žilina
Ing. Juraj Blanár, predseda, v zastúpení Ing. Jozefom Štrbom,
podpredsedom na základe splnomocnenia zo dna 17.12.2013
37808427
2021626695

Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Drahomír Krcmárek, riaditel školy
00491942
2020427838

Spojená škola
Cervenej armády 25,03601 Martin
Mgr. Jozef Zanovit, riaditel školy
17050499
2020598481

(správca odovzdávajúci a správca preberajúci
samosprávnym krajom)

sú organizácie zriadené Žilinským

Cl. II
Predmet prevodu správy

1. Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom:

hnutelného majetku v správe odovzdávajúceho správcu, a to:
traktor Z 12145
Inventárne císlo:
Rok výroby:
VIN:

112
1985
6765



Pocet Mh:
Evidencné císlo:

26728
LM449AB

2. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku uvedeného v bode 1 tohto clánku
zo správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi.

Cl. III
Dátum prevodu správy a hodnota prevádzkovaného majetku

1. Správa majetku uvedeného v Cl. II tejto zmluvy sa prevádza od 14.02.2014.
2. Ku dnu prevodu majetku podla bodu 1 toho clánku je úctovná hodnota majetku

nasledovná:
traktor Z 12145

vstupná hodnota
oprávky
zostatková hodnota

8.187,94 €
8.187,94 €

0,00 €

Cl. IV
Cena

Správa majetku uvedeného v Cl. II ods. 1 tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne.

Cl. V

Dôvod prevodu správy

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
nadobudla majetok uvedený v Cl. II tejto zmluvy na základe Delimitacného protokolu dna
01.09.2007. Uvedený majetok je prebytocný, nakolko presahuje rozsah primeraný potrebám
našej organizácie.

Cl. VI
Úcel prevodu správy

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

Cl. VII
Záverecné ustanovenia

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

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

3. Preberajúci je povinný a súcasne oprávnený spravovat' prevádzaný majetok ŽSK
v súlade so zákonom c. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov so



Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako aj v súlade so súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Vlastník majetku, Žilinský samosprávny kraj, súhlasí s odovzdaním a prevzatím
správy majetku uvedeného v Cl. II ods. 1 tejto zmluvy a v zmysle clánku 8 ods. 1
bod 1.1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja udelenie súladu je v kompetencii predsedu Žilinského
samosprávneho kraja, ktorý ho vyjadruje podpisom na tejto zmluve.

5. Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpisu všetkých zmluvných strán a úcinnost
dnom prevodu správy majetku uvedeného v Cl. III bod l v tejto zmluve
s podmienkou, že bola pred týmto dnom zverejnená na webovom sídle obidvoch
zmluvných strán.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí majetku podla tejto zmluvy
spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, po uzavretí tejto zmluvy, ktorý sa
stanejej neoddelitelnou súcastou.

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

V Žiline "

Vlastník:
/

I

,-.~.~i~~.j"~~~Ú~í~~~. ~;~.~i~~d~.~ŠK.....
v Ž~t. mg. Joz~fom Strbom, podpredsedom

-- ..

Správca odovzdávajúci: Správca preberajúci:

/

t~~.l~
Ing. Drahomír Krcmárek

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
POLYTECHNICKÁ

Demänovská cesta 669
Liptovský Mikuláš

Spojená škola

Cervenej armády 25
036 01 Martin @



PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí majetku

DY <o . ~ . ~ I Ll..
b l d d ' ,

na l o o ovz any a prevzatý:

traktor Z 12145
nadobúdacia hodnota majetku:
zostatková hodnota majetku:
doklady nevyhnutné k využívaniu traktora:

8.187,94 eur
0,00 eur

1. technický preukaz traktor Z 12145
2. osvedcenie o evidencii LM449AB
3. osvedcenie o technickej kontrole SKFl15 379
4. osvedcenie o emisnej kontrole SKE836 311
5. potvrdenie o poistení zodpovednosti: 6802422106/7

zo správy Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01
Liptovský Mikuláš do správy Spojená škola, Cervenej armády 25, 036 01 Martin podla
Zmluvy o prevode správy, ktorej neoddelitelnou súcastou je tento protokol.

Odovzdávajúci: Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669
031 O1 Liptovský Mikuláš
zastúpená: Ing. Drahomírom Krcmárekom, riaditelom školy
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ng omír Krcmárek

Preberajúci: Spojená škola
Cervenej armády 25
03601 Martin

zastúpená: Mgr. Jozefom Zanovitom, riaditelom škOIY./:'
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Spojená ško'a
Cervenejarmády25

036 01 Martinep


