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Zmluva o prevode správy hnutel'ného majetku štátu
uzatvorená podľa § 9 zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších

predpisov

Slovenská republika
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
V zastúpení: Ing. Henrieta Crkoňová, vedúca služobného úradu
IČO: 00164381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236
(ďalej len "odovzdávajúci")

Odovzdávajúci:
Správca:

a

Preberajúci: Slovenská republika
Správca: Reedukačné centrum
Sídlo: 91905 Trstín Č. 335
V zastúpení: Mgr. Miloš Blaško, riaditeľ
IČO: 00163317
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Zriaďovateľ: Okresný úrad Trnava
podľa Zriaďovacej listiny Č. 1/1996 zo dňa 15.08.1996 s účinnosťou od 24.07.1996 v znení
Dodatku Č. 1 zo dňa 02.01.2004 číslo 2004/00043-00025, Dodatku Č. 2 zo dňa 01.12.2004
číslo 2004/00271, Dodatku Č. 3 zo dňa 31.08.2005 číslo 2005/00449, Dodatku Č. 4 zo dňa
02.09.2008 číslo 2008/00132, Dodatku Č. 5 zo dňa 02.01.2013 číslo B/2013/00048 a Dodatku
Č. 6 zo dňa 02.10.2013 číslo OU-TT-OSl-2013/00130
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK61 81800000007000089246
(ďalej len "preberajúci")
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

Článok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku štátu zo správy odovzdávajúceho
do správy preberajúceho podľa § 9 zákona Č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.

2. Predmetom prevodu správy je prebytočný hnuteľný majetok štátu - Slovenskej republiky
v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to osobné
motorové vozidlo vrátane príslušenstva, ktoré je špecifikované nasledovne:

Továrenská značka, typ :
Druh vozidla :

Renault Modus
osobné vozidlo

1



Výrobné číslo karosérie:
Číslo motora:
Evidenčné číslo :
Rok výroby:
Počet najazdených km :
Farba:
Typ paliva:
Číslo technického preukazu:
Obstarávacia cena vrátane príslušenstva:
Zostatková cena vozidla spolu
s príslušenstvom po vykonaní
účtovného odpisu hmotného majetku
k 31.10.2014 :
(ďalej aj ako "predmet prevodu správy").

-0711/2014

VFIJPOJ0532758106
DOI0471
BA233LZ
2004
73536 km
béžová "naturel"
benzín
se 827241
16594,97 €

o

3. Predmet prevodu správy bol rozhodnutím štatutárneho orgánu odovzdávajúceho zo dňa
t

22.10.2014 v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov vyhlásený za prebytočný hnuteľný majetok štátu, nakoľko neslúži a ani
v budúcnosti nebude slúžiť odovzdávajúcemu na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti
alebo v súvislosti s ním.

Článok 2
Účel prevodu

1. Predmet prevodu správy bude preberajúcemu slúžiť výhradne na plnenie úloh v rámci
predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

2. Preberajúci sa zaväzuje predmet prevodu správy udržiavať v riadnom stave, dbať na jeho
ochranu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu.

Článok 3
Podmienky prevodu

1. Odovzdávajúci prevádza do správy preberajúceho predmet prevodu správy bezodplatne
a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy.

2. Odovzdávajúci vyhlasuje, že oboznámil preberajúceho s technickým stavom predmetu
prevodu správy a nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne vady, o ktorých vedel a mohli by
viesť k jeho znehodnoteniu. Odovzdávajúci odovzdáva predmet prevodu správy
v užívaniaschopnom stave vzhľadom na jeho vek a opotrebovanie.
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3. Preberajúci vyhlasuje, že pozná technický stav predmetu prevodu správy a preberá ho
v stave, v akom sa predmet prevodu správy nachádza ku dňu účinnosti zmluvy. Okamihom
prevzatia prechádza na preberajúceho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia predmetu prevodu správy.

4. Odovzdávajúci zabezpečí odhlásenie predmetu prevodu správy z príslušnej evidencie.

5. Predmet prevodu správy má uzatvorené povinné zmluvné poistenie - číslo 6526477775
s platnosťou do 18.11.2015 a havarijné poistenie - číslo 6508287767 s platnosťou do
01.04.2015.

6. Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy sa uskutoční do 10 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to formou písomného odovzdávajúceho
a preberajúceho protokolu, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán a stane sa
súčasťou zmluvy.

7. Dopravu alebo prepravu vozidla, ktoré je predmetom prevodu správy, z miesta odovzdania
na miesto uloženia (do vlastných garážových priestorov) si zabezpečí preberajúci vlastnými
silami a na vlastné náklady. Preberajúci zároveň znáša všetky náklady spojené so
zabezpečením zmien v evidencii vozidiel a zápisom do evidencie vozidiel podľa osobitného
predpisu.

8. Zostatok pohonných hmôt (ďalej len "PHM") v prevádzanom hnuteľnom majetku štátu nie
je predmetom bezodplatného prevodu správy hnuteľného majetku štátu.

9. Zostatok PHM a účtovná finančná hodnota zostatku PHM v prevádzanom hnuteľnom
majetku štátu je vo finančnej hodnote 35,68 €.

10. Refundáciu finančnej hodnoty v sume 35,68 € za celkový zostatok PHM poukáže
preberajúci odovzdávajúcemu na číslo účtu odovzdávajúceho do 30 dní odo dňa prevodu
správy hnuteľného majetku štátu v zmysle bodu 6. tohto článku.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov po vzájomnej dohode
oboch zmluvných strán.
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3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad
vlády Slovenskej republiky.

4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy dostane
odovzdávajúci a dva rovnopisy preberajúci.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju neuzatvorili
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
a) Rozhodnutie odovzdávajúceho o prebytočnosti majetku štátu,
b) Výpis preberajúceho z registra organizácií (štatistický portál),
c) Protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku štátu.

V Bratislave, dňa: It;: 12 . .LU4ľ V Trstíne, dňa:

fó. ft. :ZÓ fJ;
Za odovzdávajúceho: Za preberajúceho:

Ing. Henrieta Crkoňová
vedúca služobného úradu

~·t:::B:~
riaditeľ

Reedukačné centrum
91905 Trstín

-3-
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PROTOKOL

o odovzdaní osobného motorového vozidla
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Odovzdávajúci:

Za odovzdávajúceho:

Preberajúci:

Za preberajúceho:

Druh a typ vozidla:
Rok výroby:
VIN karosérie:
Farba:
Ev.č.:
Stav tachometra:
StavPHM:
Výbava:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava

Mgr. Ján Zedníček, vedúci odd. prevádzky a údržby

Reedukačné centrum, 919 05 Trstín Č. 335

Mgr. Miloš Blaško, riaditeľ

Renault Modus
2004
VF1JPOJ0532758106
béžová "naturel"
BA233LZ
73538 km
4 lit.
lekárnička, reflexná vesta, trojuholník, zdvihák, náhradné
koleso, kľúč na kolesá, sada letných pneumatík

Odovzdané dokumenty: Veľký a malý technický preukaz, kľúče od vozidla 2 ks

V Bratislave dňa ..ť(/?:.~~~.

LR~e~~~é cen~ué/-'P'i1~13«rrt' .
preberajúci
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Dodatok Č. 1
k zmluve o prevode správy hnutel'ného majetku štátu

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

Slovenská republika
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Norbert Molnár, vedúci služobného úradu
IČO: 00164381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 81800000007000065236
(ďalej len "odovzdávajúci")

Odovzdávajúci:
Správca:

a

Preberajúci: Slovenská republika
Správca: Reedukačné centrum
Sídlo: 91905 Trstínč. 335
V zastúpení: Mgr. Miloš Blaško, riaditeľ
IČO: 00163317
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Zriaďovateľ: Okresný úrad Trnava
podľa Zriaďovacej listiny č. 1/1996 zo dňa 15.08.1996 s účinnosťou od 24.07.1996 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2004 číslo 2004/00043-00025, Dodatku č. 2 zo dňa 01.12.2004
číslo 2004/00271, Dodatku č. 3 zo dňa 31.08.2005 číslo 2005/00449, Dodatku č. 4 zo dňa
02.09.2008 číslo 2008/00132, Dodatku č. 5 zo dňa 02.01.2013 číslo B/2013/00048 a Dodatku
č. 6 zo dňa 02.10.2013 číslo OU-TT-OSl-2013/00130
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK61 81800000007000089246
(ďalej len "preberajúci")
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

Článok 1
Predmet dodatku

1. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 0711/2014 uzavretá medzi
odovzdávajúcim a preberajúcim dňa 15.12.20 14 (ďalej len "zmluva") sa mení takto:

V článku 3 body 9 a 1O znejú:
,,9. Zostatok PHM a účtovná finančná hodnota zostatku PHM v prevádzanom hnuteľnom
majetku štátu je vo finančnej hodnote 5,90 E.
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10. Refundáciu finančnej hodnoty v sume 5,90 € za celkový zostatok PHM poukáže
preberajúci odovzdávajúcemu na číslo účtu odovzdávajúceho do 60 dní odo dňa prevodu
správy hnuteľného majetku štátu v zmysle bodu 6. tohto článku."

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Jil

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy dostane
odovzdávajúci a dva rovnopisy preberajúci.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že ho
neuzatvorili v tiesni, ani za nápad,?e nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa:
", 01. 1015

V Trstíne, dňa: il. /)1. 2~1r

Za odovzdávajúceho: Za preberajúceho:

~INISTERSTVO ŠKOLSTVA,
EDY VÝSKUMU A ŠPORTU

siovenskei rlPubliky
Strornová 1

81330 BRA T I S L A V A
-05-

Mgr. orbert Molnár
vedúci služobného úradu

. Miloš Blaško
riaditeľ

Reedukačné centrum
91905 Trstín

-3-

2


