
33/2012/ODDSVP 
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do 

správy 
 

uzatvorená v zmysle § 6a ods. 2  zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.  o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 a 3 „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ schválených uznesením 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 25A/2010 zo dňa 2. 3. 2010 v platnom 
znení (ďalej len „Zásady“)   
             

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Odovzdávajúci: Prešovský samosprávny kraj 
       sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
       štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík 
       IČO:  378 704 75 
       (ďalej ako odovzdávajúci) 

a 
 
Preberajúci:       Stredná odborná škola 
       sídlo:  ul. SNP č. 16, 083 01 Sabinov 
                   štatutárny orgán: Ing. Birčák Anton 
       IČO: 379 425 14 

     (ďalej ako preberajúci)  
  

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu o zverení ďalšieho 
majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy.     
 
 

čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je zverenie prebytočného majetku vo vlastníctve odovzdávajúceho do 

správy preberajúceho, ktorý je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Jedná sa o 
hnuteľný investičný majetok (ďalej len majetok) v obstarávacej cene celkom 43 627,12 €  
podľa nasledujúcej špecifikácie : 
 
Názov:  osobný automobil sedan, ŠKODA SUPERB 2.8 I  A 3U 

STAMXX01FA5, rok výroby 2002, ŠPZ PO 676 BB,  

Výrobné číslo karosérie:     TMBBT63U329007377,  

Výrobné číslo motora:        021027,  

Účtovná  hodnota :          43 627,12  

Zostatková cena :              0,00 € 

2. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do svojej správy majetok podľa bodu č.1 
tejto zmluvy. 

 
 



čl. III. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sú povinné spísať Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetného majetku.  

 
2. Majetok špecifikovaný v čl. II. Zmluvy sa preberajúcemu zveruje do správy na dobu 

neurčitú. 
 
3. Majetok, ktorý je predmetom zmluvy podľa čl. II, bod 1 tejto zmluvy je určený na 

zabezpečenie úloh preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním 
a bude slúžiť na rozvoj činnosti správcu 

 
4. Preberajúci je oprávnený zverený majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním 

v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, so zákonom NR SR č. 446/2001      
Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ schválenými uznesením Zastupiteľstva 
PSK č. 25A/2010 zo dňa 2. 3. 2010 v platnom znení. 

 
5. Preberajúci vyhlasuje, že pozná fyzický stav majetku, ktorý preberá do osobnej správy. 

Odovzdávajúci vyhlasuje, že na zverovanom majetku neviaznu žiadne práva, záväzky 
alebo iné ťarchy. 
 

6. Preberajúci je povinný zaradiť uvedený majetok do užívania (zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov) a viesť o ňom predpísanú evidenciu podľa osobitného predpisu (zákon č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

 
7. Ak v zmluve nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

ustanoveniami zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.  

 
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na 

dobu neurčitú. 
 

9. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke 
odovzdávajúceho www.po-kraj.sk 

 
10. Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

preberajúci a dve vyhotovenia odovzdávajúci. 
 
 V Prešove dňa 24.01.2012      V Prešove dňa : 24.01.2012 
 
Odovzdávajúci:      Preberajúci:  
 
 
               
     MUDr. Peter Chudík, v.r.                               Ing. Anton Birčák, v.r. 
          predseda PSK                                                               riaditeľ 
 
Táto zmluva bola zverejnená: 26.01.2012 
Táto zmluva je účinná: 27.01.2012 



 


