
ZMLUVA 

o prevode správy majetku štátu 

č. A/2016/000185 

uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku  štátu v znení 
neskorších predpisov 

 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

Odovzdávajúci: SR – IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice  

                                    Československej armády 20 

                                    041 18 Košice 

   zastúpená: Ing. Stanislav Blaško - riaditeľ 

                                                                                     

              IČO: 00 162 957     

                         DIČ: 2020762480    

      IČ DPH: SK2020762480  
              bankové spojenie: Štátna pokladnica 
   číslo účtu: SK57 8180 0000 007000174387 
štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou MV SR č.p:. SVS-207-
2000/08339 zo dňa 31. augusta 2000  a dodatku č.1 č.p.: SITB-84-2/GR-2009 zo dňa 31. 
marca 2009  
                              (ďalej len „odovzdávajúci“)  
 

a 

Preberajúci:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

   Zuzkin park 10 
                                   040 11  Košice 
   zastúpený:  PhDr. Emíliou Nuberovou – poverenou riaditeľkou 
                                       
                            IČO: 35570547 

   DIČ:  2022113907 

   bankové spojenie: Štátna pokladnica 

   číslo účtu: SK93 8180 0000 0070 0024 5616  

                                
                        (ďalej len „preberajúci“) 

 

Vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú podľa § 9 zákona NR SR 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku  štátu v znení neskorších predpisov túto zmluvu o prevode 
správy majetku štátu. 

 



 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod hnuteľného majetku štátu komoditnej 
skupiny 07 – výpočtová a telekomunikačná technika a materiál v správe 
odovzdávajúceho.  Jedná sa o drobný hmotný majetok majetok 

 
v celkovej hodnote 2 024,96  € 
 

2.2. Presné vymedzenie majetku, ktorý je predmetom prevodu správy:  

 

Hlavné 

číslo IM-

SAP 

Názov zariadenia  Obstarávacia 

 cena v €  

Zostatková  

hodnota v € 

Rok 

obstarania 

5001998 Počítač Intel Celeron 506,24 0 2005 

5002000 Počítač Intel Celeron 506,24 0 2005 

5002034 Počítač Intel Celeron 506,24 0 2005 

5002035 Počítač Intel Celeron 506,24 0 2005 

 SPOLU 2 024,96   0  

                                                                       
 
                                                                     Čl. III. 

Čas prevodu správy 

 

Prevod správy hnuteľného majetku štátu sa uskutoční dňom podpisu zmluvy. 

 

Čl. IV. 
Účel využitia 

 

4.1.  Predmet  prevodu  je  toho  času v správe  odovzdávajúceho, ktorý  bol „Rozhodnutím  
            o prebytočnosti majetku štátu v správe IVES Košice“ č. p.: A/2015/000175 zo dňa 

30.01.2015 vyhlásený za prebytočný.  
 
4.2.  Preberajúci prehlasuje, že predmet prevodu bude využívať na plnenie úloh v rámci 

predmetu svojej činnosti, alebo v súvislosti s ním. 

 

Čl. V. 
Technický stav predmetu zmluvy 

 
5.1.  Odovzdávajúci vyhlasuje, že oboznámil preberajúceho s fyzickým a technickým 

stavom predmetu prevodu. 



5.2.  Technický stav predmetu prevodu v čase prevodu správy zodpovedá jeho fyzickému 
veku. 

5.3.  Preberajúci vyhlasuje, že je oboznámený s predmetom prevodu a jeho technický stav 
považuje za vyhovujúci pre účely vlastného používania. 

 

Čl. VI. 
Odovzdanie a preberanie predmetu zmluvy 

 

6.1. Fyzické odovzdanie a preberanie majetku, ktorý je predmetom prevodu sa vykoná 
protokolárne medzi poverenými zástupcami odovzdávajúceho a preberajúceho. 

 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia podľa 
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba písomnými dodatkami vzájomne 
odsúhlasenými obidvoma zmluvnými stranami. Dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 

7.3. Zmluvné strany si zmluvy prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 

7.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dva výtlačky. 

7.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, 
a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

 

 

 

V Košiciach dňa ..................... 

 

 

Odovzdávajúci: 
 

 

 

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

 Preberajúci: 
 

 

 

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

Ing. Stanislav Blaško 
        riaditeľ  
    IVeS  Košice  
 

 PhDr. Emília Nuberová 
poverená riaditeľka  
CPPPaP Košice 

 


