
 
Z M L U V A 

O PREVODE  SPRÁVY  MAJETKU  ŠTÁTU 
uzatvorená podľa § 9 zákona číslo 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení 

 
 
Odovzdávajúci: Slovenská republika - Krajský školský úrad v Košiciach           
sídlo:   Zádielska 1, 040 78 Košice 
zastúpený:   PhDr. Anna Racková, vedúca služobného úradu - prednostka  
IČO:   35557184 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu:   7000138845/8180 

                      (ďalej len „odovzdávajúci“) 
 
 a 
 
Preberajúci:  Slovenská republika – Centrum pedagogicko-psychologic-

kého poradenstva a prevencie 
sídlo:    Zuzkin park 10, 040 11  Košice 
zastúpený:    PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka 
IČO:    35570547 
bankové spojenie:     Štátna pokladnica  
číslo účtu:    7000245616/8180 
             (ďalej len „preberajúci“) 
         
/odovzdávajúci a preberajúci ďalej ako „zmluvné strany“/  
 
uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy majetku štátu /ďalej len zmluva/ 
            

 
Čl. I   

Predmet zmluvy a predmet prevodu správy 
 
1. Predmetom zmluvy je prevod správy majetku štátu z odovzdávajúceho 
na preberajúceho podľa zákona číslo 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom 
znení.           
2. Predmetom prevodu správy majetku štátu v správe odovzdávajúceho je : 
 

� Drobný hmotný majetok   1 237,00 Eur 
� Majetok v operatívnej evidencii       30,89 Eur 

 
3. Predmet prevodu správy uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy bol rozhodnutím 
štatutárneho orgánu odovzdávajúceho č. 4/OEČ/2012 zo dňa 30.10.2012 v súlade s § 3 
ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení vyhlásený 
za prebytočný majetok, nakoľko neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi 
na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  
            
  

Čl. II 
 

Predmet prevodu správy podľa článku I bod 2 zmluvy bude preberajúcemu slúžiť 
výhradne na účely plnenia úloh v rámci predmetu činnosti organizácie alebo 
v súvislosti s ním, a to v súlade so zriaďovacou listinou.   



 
Čl. III 

 
1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu 
správy uvedený v článku I bod 2 tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 9 zákona číslo 
278/1993 Z.z. a preberajúci predmet prevodu správy prijíma do svojej správy. 
 
2. Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie prevádzaný predmet 
prevodu. Dňom prevodu správy je fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu 
správy a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, ktorého správa sa touto 
zmluvou prevádza. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva 
súčasťou zmluvy.         
 
3. Preberajúcemu je známy technický stav hnuteľného majetku, ktorý je predmetom 
prevodu správy, a preberá ho v uvedenom stave.     
      

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia, t.j. podpisom tejto zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 
 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni 
ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie 
je obmedzená, zmluvné  prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný 
v predpísanej forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali.        
 
3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží preberajúci, 2 
odovzdávajúci.         
         
            
V Košiciach dňa 30. 10. 2012                          
 
 
Za odovzdajúceho :                                                   Za preberajúceho:   
 
 
 
 
 
  
..........................................................                        ........................................................ 

PhDr. Anna Racková                                 PhDr. Emília Nuberová            
prednostka            riaditeľka 


