Zmluva
o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
uzatvorená podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Odovzdávajúci:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ

Slovenská republika, Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52, 841 04 Bratislava
PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka
Štátna pokladnica
SK22 8180 0000 0070 0006 4049
31797857
2021515639
(ďalej len „odovzdávajúci“)

a
Preberajúci:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Žitná – Radiša
Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec
Ing. Rudolf Botka, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK19 0200 0000 0000 0612 7192
00311383
2021054365
(ďalej len „preberajúci“)

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú podľa ustanovenia § 9 zákona Národnej rady
SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto
zmluvu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu.
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu špecifikovaný
nasledovne:
Druh motorového vozidla: osobný automobil
Typ motorového vozidla: Mazda 323, striebornej farby
Objem valcov:
1840 cm3, 81 kW
Palivo:
benzín
Rok výroby:
2000
VIN číslo:
JMZBJ12P200302300
Obstarávacia cena:
20 392,68 €
Zostatková cena:
0€

2.2 Hnuteľný majetok uvedený v článku II odsek 2.1 sa stal pre odovzdávajúceho prebytočným podľa
§ 3 ods. 3 zákona. Štatutárny orgán správcu vydal rozhodnutie o prebytočnosti tohto hnuteľného
majetku štátu dňa 9.1.2018.
Čl. III
Účel a využitie predmetu prevodu správy
3.1 Účelom prevodu správy je nadobudnutý hnuteľný majetok štátu uvedený v Čl. II odsek 2.1 tejto
zmluvy využiť na plnenie úloh súvisiacich s predmetom činnosti preberajúceho.
Čl. IV
Cena predmetu zmluvy
4.1. Podľa účtovnej evidencie odovzdávajúceho má vozidlo uvedené v predmete tejto zmluvy nulovú
zostatkovú cenu.
4.2 Prevod správy tohto hnuteľného majetku štátu je bezodplatný v zmysle § 9 ods. 1 zákona.
Čl. V
Technický stav predmetu zmluvy
5.1 Technický stav vozidla zodpovedá fyzickému veku a počtu najazdených kilometrov – 218 464 km.
Vozidlo stojí na zimných pneumatikách.
Preberajúci vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom preberaného vozidla a preberá ho
v takom stave a s takým vybavením, v akom sa teraz nachádza.
Čl. VI
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
6.1 Fyzické odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná protokolárne medzi určenými zástupcami
odovzdávajúceho a preberajúceho. Podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí vozidla bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6.2 Služobné vozidlo Mazda 323 sa nachádza v Košiciach na ulici Němcovej 30. Fyzické odovzdanie
a prevzatie vozidla sa uskutoční v termíne, ktorý si dohodnú určení zamestnanci (telefonicky alebo
mailom). Dopravu vozidla z miesta odovzdania zabezpečí preberajúci na vlastné náklady.
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že protokolárne prevzatie vozidla sa uskutoční najneskôr do 30
kalendárnych dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.
Čl. VII
Všeobecné a záverečné ustanovenia
7.1 Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
7.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

7.3 Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom
vyhotovení.
7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, s obsahom zmluvy
bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Bratislave

Za odovzdávajúceho:

....................................
PaedDr. Viera Kalmárová, v.r.
hlavná školská inšpektorka

Za preberajúceho:

................................................
Ing. Rudolf Botka,v.r.
starosta obce

