Z m l u v a č. 3/2011
o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzatvorená v zmysle § 9 zákona
NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Odovzdávajúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej len odovzdávajúci)

SR – Obvodný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Ing. Ján Sága, prednosta
420 59 950
Štátna pokladnica Bratislava

a
Preberajúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca :
IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej len preberajúci)

SR – Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
JUDr. Martin Sočuvka, prednosta
378 08 095
Štátna pokladnica Bratislava

II.
Predmet prevodu
2.1 Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Obvodného úradu Žilina:
Por. č.

Názov

Inv. číslo

1.
2.
3.

Čalún. stolička rokov. chrom.
Čalún. stolička rokov. chrom.
Pult

BDHIM 111
BDHIM 114
BDHIM 36

Vstupná cena

Zostatková cena

41,82 €
41,82 €
142,40 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.2 Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do svojej správy hnuteľnosti
špecifikované v čl. II tejto zmluvy.
III.
Cena predmetu prevodu
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
špecifikovaného v čl. II. tejto zmluvy.
IV.
Platnosť a účinnosť zmluvy
4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

4.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
V.
Deň prevodu správy
5.1 Preberajúci nadobúda správu k predmetu prevodu dňom podpisu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
VI.
Dôvod prevodu a účel využitia
6.1 Prevod správy hnuteľného majetku štátu bol vykonaný na základe rozhodnutia
štatutárneho orgánu správcu vydaného v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správe majetku
štátu.
6.2 Nadobúdateľ bude využívať predmet prevodu na plnenie úloh v rámci predmetu svojej
činnosti v súlade s § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu.
VII.
Ostatné dojednania
7.1 Odovzdávajúci prevádza a preberajúci preberá predmetný hnuteľný majetok podľa čl. II.
tejto zmluvy v stave primeranom dĺžke užívania a opotrebovania na základe písomného
protokolu o odovzdaní a prevzatí hnuteľných vecí podľa čl. II tejto zmluvy.
VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1 Prejav vôle zmluvných strán, ktorý viedol k uzatvoreniu tejto zmluvy, bol slobodný
a vážny. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasili a na znak toho ju
podpísali.
8.2 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho tri pre odovzdávajúceho a dva pre
preberajúceho.
V Žiline dňa ...................................

.........................................
odovzdávajúci
Ing. Ján Sága
prednosta ObÚ Žilina

V Žiline dňa ………...................………...

............................................
preberajúci
JUDr. Martin Sočuvka
prednosta KÚ v Žiline

