MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
–––––––––––––––––––––––––––––
Č.p.: ÚIA - 49/2011 OdŠONMŠ

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3

Z M L U V A č. 2011/708
o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Odovzdávajúci :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Pavlom LÍŠKOM
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje :

Ing. Pavol Štefanco , kl. 0960 317649

IČO :

30845572

Bankové spojenie :

Štátna Pokladnica
č. ú. 7000171135/ 8180

1.2. Preberajúci :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Detský domov Remetské Hámre
Remetské Hámre 31
072 41 Remetské Hámre

Zastúpený :

Mgr. Tatianou SOROČINOVOU
riaditeľkou Detského domova Remetské Hámre

IČO :

17071054

Vybavuje :

Ján Gelatič,

tel. : 0566595390, fax : 0566982361
mobil: 0905919156

Článok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1.Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľných vecí vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe odovzdávajúceho vyšpecifikovaný v nasledovnej tabuľke:

P.Č.

Názov materiálu

Evidenčné
číslo
materiálu

1

Os.aut. RENAULT
Laguna 2,2
Stanovená cena v €

567-42-42

Vojenské číslo
MJ Množstvo
materiálu

0103004390001 ks

1

Miesto
uloženia
krycie
čís.útvaru
jednotková
spolu
3030
9 227,91 9 227,91
Zvolen
9 227,91
Obstarávacia cena v
€

Spolu s technikou bude odovzdaná prevádzková a technická dokumentácia.
Hodnota prevádzaného majetku v správe odovzdávajúceho bola určená podľa účtovných cien
v celkovej sume 9 227,91 € (slovom deväťtisícdvestodvadsaťsedem 91/100 eura).
2.2. Hnuteľné veci, ktoré sú predmetom bezodplatného prevodu správy, sú zo skladových
zásob Ozbrojených síl SR a sú pre odovzdávajúceho prebytočné podľa rozhodnutia o
prebytočnosti č.p. SEMaI-20-105/2010-OdSM zo dňa 15. decembra 2010. Pred prevodom
správy nebude predmet zmluvy opravovaný ani vylepšovaný.
2.3 Preberajúci prehlasuje, že mu je stav predmetu zmluvy známy a s jeho prevodom do svojej
správy súhlasí. Preberajúci je povinný predmet prevodu použiť na materiálne zabezpečenie
preberajúceho a k plneniu úloh, ktoré mu vymedzuje jeho zriaďovacia listina.
Článok III.
Miesto, čas a spôsob plnenia
3.1.Hnuteľný majetok štátu špecifikovaný v bode 2.1. tejto zmluvy je uložený vo VÚ 3030
Zvolen ( ďalej len „miesto uloženia“).
3.2.Prevzatie hnuteľného majetku vykoná preberajúci v mieste jeho uloženia. Presný termín a
spôsob odovzdania a prevzatia hnuteľného majetku podrobne dohodne preberajúci s veliteľom
vojenského útvaru v mieste uloženia najmenej päť pracovných dní vopred.
3.3. Prevzatie hnuteľného majetku štátu sa uskutoční na základe „Zápisu o odovzdaní
a prevzatí materiálu“, ktorý musí obsahovať:
- názov odovzdávaného a preberaného hnuteľného majetku
- príslušenstvo
- počet kusov
- evidenčné čísla
- stručný opis technického stavu
- dátum odovzdania a prevzatia hnuteľného majetku
- strojom napísané meno odovzdávajúceho a preberajúceho
- vlastnoručné podpisy odovzdávajúcej a preberajúcej osoby.
3.4. Zástupcom odovzdávajúceho k odovzdaniu príslušného predmetu zmluvy je veliteľ VÚ v
mieste uloženia materiálu, alebo ním písomne poverené osoby.
3.5. Zástupcom preberajúceho je Mgr. Tatiana Soročinová alebo ním písomne poverená osoba.
Článok IV.
Deň prevodu správy
4.1. Dňom prevodu správy hnuteľného majetku štátu špecifikovaného v článku II, bod 2.1
tejto zmluvy je deň uvedený v „Zápise o odovzdaní a prevzatí materiálu“, podpísanom
zástupcami zmluvných strán.
4.2. Preberajúci je povinný prevziať hnuteľný majetok v mieste uloženia najneskôr do 60 dní
odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

