
1.
2.

Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza k 31.08.2018.
Ku dňu prevodu správy majetku podľa odseku 1 tohto článku je hodnota majetku podľa
II tejto zmluvy nasledovná:

Čl.

Kraj čírska rezačka
- nadobúdacia hodnota majetku
- oprávky:
- zostatková hodnota:

497,91 Eur
497,91 Eur

0,00 Eur

Čl. IV
Cena

Správa majetku uvedeného v Čl. II ods. l tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne.

Čl. V
Dôvod prevodu správy

Stredná odborná škola polytechnická nadobudla majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy na základe kúpy
v roku 1995. Uvedený majetok je u odovzdávajúceho správcu prebytočný z dôvodu nevyužitia
pri odbornom výcviku žiakov.

Čl. VI
Účel prevodu správy

Účelom prevodu majetku do správy preberajúceho správcu Je využitie majetku pre potreby
preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Odovzdávajúci správca prevádza správu majetku uvedeného v článku II tejto zmluvy zo správy
odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi na dobu neurčitú.

2. Odovzdávajúci správca vyhlasuje, že na majetku, ktorý je predmetom prevodu správy podľa tejto
zmluvy, sa neviažu žiadne majetkové ani iné práva tretích osôb alebo záväzky voči tretím osobám.

3. Preberajúci je povinný a súčasne oprávnený spravovať prevádzaný majetok ŽSK v súlade so
zákonom Č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako aj v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými
alebo internými predpismi.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom prevodu správy
majetku uvedeného v Čl. III odsek 1 v tejto zmluve s podmienkou, že bola pred týmto dňom
zverejnená na webovom sídle obidvoch zmluvných strán.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí majetku podľa tejto zmluvy spíšu Protokol o
odovzdaní a prevzatí majetku, a to bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy, ktorý sa
stane jej neoddeliteľnou súčasťou.

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží vlastník,
odovzdávajúci správca a preberajúci správca.

Správca preberajúci:

V Krásne nad Kysucou,dňa 1h..:.pj--201P
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