
Zmluva
č.9/2012

o prevode správy hnutel'ného majetku štátu uzatvorená podl'a § 9 zákona Č. 278/1993 Z.z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Čl. l.

Zmluvné strany

Odovzdávajúci správca: SR, Správa finančnej kontroly
Komenského 52, 040 92 Košice
zastúpená riaditel'kou Ing. Alenou Dudovou
IČO: 00894486
DIČ : 2020753361
Nadriadený orgán: Ministerstvo financií SR
(ďalej len .odovzdávaiúci')

Preberajúci správca: SR, Špeciálna základná škola
Rovníkova Č. 11, 040 12 Košice
zastúpená riaditel'kou Mgr. Janou Valenčákovou
IČO: 31263178
DIČ : 2021363993
Nadriadený orgán: Krajský školský úrad v Košiciach
(ďalej len .preberaiúci")

Čl. II.

Predmet a účel prevodu správy majetku štátu

Predmetom zmluvy o prevode správy hnutel'ného majetku štátu, nachádzajúceho sa v správe
odovzdávajúceho, vedeného v jeho účtovnej evidencii, do správy preberajúceho, SR Špeciálna
základná škola je 1 osobné motorové vozidlo, a to:

Typ vozidla: Citroen Picasso1.6, osobný automobil kombi ,5-dverový,benzín

EČV: KE 317 DB

Technický preukaz:

Osvedčenie o evidencii vozidla:

rok výroby:

výrobné číslo motora:

výrobné číslo karosérie:

objem motora:

stav tachometra:

farba:

séria: SC 706881

SF 463433

2003

10FX4C2039855

VF7CHNFVK39608069

1 587 cm3

101 431 km

šedá metalíza



Výbava vozidla: ASS, mechanická klimatizácia, imobilizér, 2 x elektrické sťahovanie predných okien,
2 x airbag, rádio + CD, centrálne uzamykanie, zabezpečovacie zariadenie Construct,
4 ks letných pneumatík na diskoch z I'ahkých zliatin, 4 ks zimných pneumatík
na plechových diskoch, povinná výbava ( lekárnička, lano, reflexná vesta; výstražný
trojuholník), GPS navigácia Navigon Canada 310

Zostatok PHL v nádrži: 6,53 litra v sume 9,45 eur
Obstarávacia hodnota dlhodobého hmotného majetku (HIM 0394) v roku 2003 19913,03 eur
Zostatková hodnota 0,00 eur

Dôvodom prevodu hnutel'ného majetku štátu je jeho prebytočnosť pre stranu odovzdávajúcu
a využitel'nosť v podmienkach preberajúcej strany.
Preberajúci je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti
alebo v súvislosti s ním.

Čl. III.

Deň prevodu

Zmluvné strany sa dohodli, že právo správy hnutel'ného majetku štátu uvedeného v čl. II tejto zmluvy sa
prevádza na preberajúceho do 5 pracovných dní po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv.

Čl. IV.

Cena prevodu

Predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy odovzdávajúci prevádza na preberajúceho, ktorý
je štátnou rozpočtovou organizáciou bez od p I at n e.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Prevod správy sa uskutoční v Košiciach na základe odovzdávacieho protokolu.

2. Odovzdávajúci správca prehlasuje, že na odovzdávanom majetku neviaznu žiadne ťarchy
a záväzky.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má charakter originálu. Každá
zo zmluvných strán dostane dva originály.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z. z., ktorým sa mení a
doplňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a coplňaiu niektoré zákony. Zverejnením zmluvy sa rozumie jej zverejnenie v Centrálnom registri
zmlúv.

5. V súlade s § 9 ods. 2 zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
a § 3 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky Č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných
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oprávnení správcov v zriaďovatel'skej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri
nakladaní s majetkom štátu na platnosť zmluvy nie je pot reb n Ý súhlas zriaďovatel'a.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je zrozumitel'ným s určitým prejavom ich slobodnej
a vážnej vôle, že s jej obsahom súhlasia a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. .

V Košiciach dňa 03 0'1, cJ!t>/J.

ŠPECI~'NA 1.~:i: V.~l.i ŠKOL:'
kl.lu#l,\'& II

040 12 KOS ICE...........~~.~;t.
Mgr. Jana Valenčáková

riaditel'ka
Špeciálna základná škola



" ,...v Správa finančnej kontroly
-::Jr J~ Komenského 52, 040 92 Košice
kOŠlCe

Tel: (055) 7967 200
Fax: (055) 63 24833

Odovzdávací protokol

Odovzdávajúci: Správa finančnej kontroly Košice, Komenského 52, 040 92 Košice
v zastúpení: Marián Štovčik, OP: SP 720459

Preberajúci: Špeciálna základná škola, Rovn íková Č. 11, 040 12 Košice
v zastúpení: 1.?/..o •• ~1.~~(~1.';.lF."1:~~1:~.'?~/, OP: .{!??f.~~.-.y.~.

Na základe Zmluvy o prevode správy majetku štátu Č. 9/2012 zo dňa 03.04.2012 odovzdáva
sa na Správe finančnej kontroly Košice, Komenského 52 zástupcovi preberajúceho osobné motorové
vozidlo Citroen Picasso s príslušenstvom uvedeným v zmluve.

Typ vozidla:
rok výroby:
výrobné číslo motora:
výrobné číslo karosérie:
objem motora:
stav tachometra :
farba:
EVČ:

Citroen Picasso 1.6
2003
10FX4C2039855
VF7CH NFVK39608069
1 587 ern'
101 431
šedá metalíza
KE 853 El

Výbava vozidla: ABS, mechanická klimatizácia, imobilizér, 2 x elektrické sťahovanie predných okien,
2 x airbag, rádio + CD, centrálne uzamykanie, zabezpečovacie zariadenie Construct,
4 ks letných pneumatík na diskoch z /'ahkých zliatin, 4 ks zimných pneumatík
na plechových diskoch, povinná výbava ( lekárnička, lano, reflexná vesta, výstražný
trojuholník), GPS navigácia Navigon Canada 310

Odovzdávajúci spolu s vozidlom odovzdáva a preberajúci preberá:

klúče od vozidla - 2 ks
technický preukaz SC 706881
osvedčenie o evidencii vozidla SF 463433
osvedčenie o technickej kontrole platné do 8.12.2013
osvedčenie o emisnej kontrole platné do 8.6.2012

Zostatok PHL v nádrži: 6,53 litra

V Košiciach dňa 11.04.2012 l",," .•.• , l "tJ. I J.

Prevzal:
040 12 l~uS~CE

l

čitate/'ne + podpis odovzdávajúceho, pečiatka čitate/'ne + podpis preberajúceho, pečiatka


