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                                                         Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 981/2019/OS 
                                                                                         Číslo z registra zmlúv DSS Školská č. 646 Vranov n/T.: 10/2019 

 

Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja 

uzatvorená v  zmysle § 6a ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 446/2001  Z. z. o  majetku  vyšších 
územných  celkov v znení  neskorších  predpisov,  § 6 ods. 2, 4 a § 9 ods. 2 písm. a) ,,Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ schválených  
uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 25A/2010 zo dňa 02.03.2010 
v znení neskorších dodatkov (ďalej len ,,Zásady“) 

  

čl.  I. 

Zmluvné strany                  

Odovzdávajúci:                                                                                                                                     
Názov organizácie:        Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou                                                  
Sídlo:                             Školská č. 646, 093 02 Vranov nad Topľou                                                                                    
Štatutárny orgán:           PhDr. Silvia Kmecová, riaditeľka                                                                                     
IČO:                               00696358 

a 

Preberajúci:                                                                                                                                                             
Názov  organizácie:      Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné                                                            
Sídlo:                            Ptičie 158, 066 01 Humenné                                                                                      
Štatutárny orgán:          PhDr. Ing. Jana Kulanová, riaditeľka                                                                                    
IČO:                              00695424 

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy majetku 
Prešovského samosprávneho kraja. Odovzdávajúci prehlasuje, že o  prebytočnosti  hnuteľného 
majetku  rozhodol vydaním ROZHODNUTIA č. 1 zo dňa 20.05.2019 v zmysle § 7 ods. 4 písm. 
c, a § 9 ods. 3 Zásad. 

 

čl. II. 

Predmet zmluvy a dôvod prevodu 

1. Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod prebytočného hnuteľného majetku vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v správe odovzdávajúceho do správy 
preberajúceho. Odovzdávajúci aj preberajúci sú organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

2. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do svojej správy nasledovný hnuteľný 
majetok: 
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Názov:                                                                                                                                                                          
osobné motorové vozidlo RENAULT TRAFIC, EČV VT-916 BI                                                                          
STK: platné do 10.10.2019, EK platná do 10.10.2019                                                                                          
Výrobné číslo karosérie: VF1JLBHB6AV356333                                                                                                      
Výrobné číslo motora: M9R L7                                                                                                                              
Zdvihový objem valcov: 1995 cm3                                                                                                                             
Obstarávacia cena: 25 938,00 €                                                                                                                             
Účtovná hodnota majetku: 0,- €                                                                                                                              
Rok výroby: 2009                                                                                                                                  
Najazdené km: 43 705 km   

(ďalej aj ,,predmet prevodu“)                                                                                                                              

3. Odovzdávajúci prehlasuje, že na prevádzanom hnuteľnom majetku špecifikovanom v bode 2 
tohto článku neviaznu žiadne práva, záväzky a iné ťarchy tretích osôb súvisiace s týmto 
prevádzaným majetkom.                                                                                

4. Predmet prevodu sa prevádza v obstarávacej cene  25 938,00 € a v účtovnej hodnote 0,- € 
celkom. 

5. Dôvodom prevodu je prebytočnosť prevádzaného majetku na strane odovzdávajúceho, ktorý 
bol využívaný  na zabezpečenie činnosti odovzdávajúceho v súlade s jeho účelom zriadenia 
a jeho efektívne užívanie na strane preberajúceho v súvislosti s vykonávaním činností, na 
plnenie ktorých bol zriadený. 

6. Odovzdávajúci hnuteľný majetok špecifikovaný v bode 2 tohto článku prevádza na  
preberajúceho bezodplatne. 

 

čl. III.                                                                                               

  Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet prevodu bude odovzdaný do 10 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O faktickom odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu  sa 
vystaví písomný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Ak 
štatutárne orgány neurčia inak, platí, že za odovzdávajúceho je oprávnený protokol podpísať 
Ing. Jozef Ungrady a za preberajúceho Ing. Martin Tomčišák. 

2. Osoby uvedené v predchádzajúcom bode sú taktiež oprávnené a splnomocnené na všetky 
úkony súvisiace s prepisom predmetu prevodu na príslušnom orgáne. 

3. Preberajúci prehlasuje, že pozná fyzický stav majetku, ktorý preberá do svojej správy ku dňu 
podpisu tejto zmluvy. 

4. Preberajúci je oprávnený zverený majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade 
so všeobecne platnými právnymi  predpismi, so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom                                                                                                                             
Prešovského samosprávneho kraja“ schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25A/2010  
zo dňa 02.03.2010 v znení neskorších dodatkov. 



Strana 3 z 4 

 

  5. Preberajúci je povinný zaradiť uvedený majetok do užívania (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov) a viesť o zverenom majetku predpísanú evidenciu podľa osobitného predpisu 
(zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

  6. 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 platnom znení 
a súvisiacimi právnymi predpismi. 

  7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia, najskôr však dňom jej schválenia predsedom v súlade s § 17 písm. g) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V súlade s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. je rozhodujúce prvé zverejnenie zmluvy. 

  8.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

  9. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží 
odovzdávajúci, preberajúci a dve vyhotovenia Prešovský samosprávny kraj. 

10. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí nasledujúca príloha:                                                                                         
Príloha č. 1 – Schvaľovacia doložka predsedu Prešovského samosprávneho kraja 

11. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a po jej prečítaní prehlasujú, že zmluve rozumejú, vyjadruje ich 
vôľu a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Vo Vranove nad Topľou, 10.09.2019                               V Humennom, 10.09.2019 

Odovzdávajúci:                                                                  Preberajúci: 

 

 

 

                   v. r.                                                                                       v. r. 

 

......................................................                                       ...................................................... 

       PhDr. Silvia Kmecová                                                      PhDr. Ing. Jana Kulanová 
riaditeľka DSS Vranov nad Topľou                                       riaditeľka CSS Garden Humenné 
 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa:        26.09.2019 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:  27.09.2019 
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         Milan Majerský 

              predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 

 

Prešov, 18.09.2019 

Schvaľovacia doložka 

 

       Predseda Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 17 písm. g) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja 

 

schvaľuje 

  
 Zmluvu o bezodplatnom prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja 
uzatvorenú v  zmysle § 6a ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 446/2001  Z. z. o  majetku  
vyšších územných  celkov v znení  neskorších  predpisov a § 9 ods. 2 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja schválených uznesením 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 25A/2010 dňa 2. marca 2010 v platnom 
znení uzatvorenú dňa 10.09.2019 evidovanú v centrálnom registri zmlúv pod číslom 
981/2019/OS. 
 Predmetom zmluvy je prevod prebytočného hnuteľného majetku odovzdávajúceho: 
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská č. 646, 093 02 Vranov nad 
Topľou, IČO: 00696358 do správy preberajúceho: Centrum sociálnych služieb GARDEN 
Humenné, Ptičie 158, 066 01 Humenné, IČO: 00695424, ktoré sú organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
 Predmetom prevodu je hnuteľný majetok, osobný automobil značky RENAULT 
TRAFIC, rok výroby 2009) v obstarávacej cene 25 938,00 € a účtovnej hodnote 0,- €. 

 
 

                                                                                  PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

                                                                                       predseda PSK                                                        


