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Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy 
 
uzatvorená v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a § 6 ods. 3 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja“ v platnom znení    
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Vlastník:  Prešovský samosprávny kraj (PSK) 

sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37 870 475 
štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
(ďalej ako „vlastník“) 

 
a 
 

Správca:  Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS      
sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov  
IČO: 00 691 950 
štatutárny orgán: Mgr. Terézia Sisáková – poverená riadením 
(ďalej ako „správca“)  

  
vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu o zverení ďalšieho majetku 
Prešovského samosprávneho kraja do správy (ďalej len „zmluva“), za nasledujúcich 
podmienok:      

 
 

čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je zverenie hnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 

samosprávneho kraja do správy organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
 

2. Predmetom zverenia do správy správcu je hnuteľný majetok, ktorý  vlastník nadobudol 
kúpou od dodávateľa PROMOS, spol. s r. o., Jantauscha 15, 922 03 Vrbové,      IČO: 34 130 
730.  

 
3. Predmetom zverenia do správy správcu je hnuteľný majetok: 

• PROMOS GM 72 W /SP/DO, otvorený mobilný germicídný žiarič so senzorom 
pohybu a diaľkovým ovládaním v hodnote 660,00 € ( slovom: šesťstošesťdesiat eur) 

• PROMOS GM 30 W A, uzavretý germicídný žiarič v hodnote 370,80 € ( slovom: 
tristosedemdesiat eur 80 centov) 



 
4. Účtovná hodnota zverovaného hnuteľného majetku uvedeného v čl. II ods. 3. tejto zmluvy je 

celkom 1 030,80 € ( slovom: jedentisíctridsať eur, 80 centov ). 
 

5. Odovzdávajúci prehlasuje, že na zverenom majetku neviaznu žiadne ťarchy ani práva tretích 
osôb. 

 
 

čl. III. 
Účelové určenie zverovaného majetku 

 
 

V zmysle §6 ods.2 , písm. a) i. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja“ v platnom znení ide o zverenie majetku, ktorý priamo súvisí s výkonom 
činností správcu, bude slúžiť na rozvoj činnosti správcu, alebo je účelovo určený pre správcu. 
Hnuteľný majetok uvedený v článku čl. II ods. 3 tejto zmluvy sa zveruje do správy správcu za 
účelom zabezpečenia zdravého prostredia v zariadení sociálnych služieb, na   dezinfekciu 
vzduchu a povrchov použitím ultrafialového žiarenia. 
 
 
 

čl. IV. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Správca prehlasuje, že pozná fyzický stav hnuteľného majetku, ktorý preberá do svojej 

správy ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Vlastník spolu so zverovaným 
majetkom odovzdá správcovi aj všetky doklady týkajúce sa majetku, ktorý sa zveruje do 
správy. 

 
2. Správca je oprávnený zverený majetok držať, užívať a nakladať s ním v súlade so 

všeobecne platnými právnymi predpismi, so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  v  súlade so „Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom 
znení. 

 
3. Správca je povinný viesť o zverenom majetku predpísanú evidenciu podľa osobitného 

predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 
 
4. 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. 

 
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. V prípade rozdielnosti 

dátumov podpísania zmluvy sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.   
 

7. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.                                
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v platnom znení. Povinnými osobami sú vlastník aj správca. 

 



8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
povinnej osoby podľa § 47a zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. Vzhľadom k tomu, že účastníci tejto zmluvy sú povinnými osobami v 
zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení a táto zmluva 
je zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.   

 
9. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží  

správca a tri vyhotovenia  obdrží  vlastník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa: 10.06.2020    V Prešove dňa: 09.06.2020 
 
 
Vlastník:                   Správca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  v. r.       v. r. 
_____________________________                                  _____________________________ 
  PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                 Mgr. Terézia Sisáková   

      predseda                        poverená riadením 
samosprávneho kraja                                   Centra sociálnych služieb  VITA VITALIS 

 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa:  11.06.2020 
 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 12.06.2020 
 


