
 

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 

 

uzatvorená v zmysle § 6 a 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov a § 7 a § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Žilinského samosprávneho kraja platných v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“)  

_____________________________________________________________________________  

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Vlastník majetku (zriaďovateľ):  
Názov:                    Žilinský samosprávny kraj  

Sídlo:                     Komenského 48, 011 09 Žilina  

Zastúpený:              Ing. Juraj Blanár, predseda zastúpený Ing. Jozefom Štrbom,  

podpredsedom, na základe splnomocnenia zo dňa 07.04.2014 

IČO:               37808427  

DIČ:                        2021626695  

(ďalej len „vlastník“)  

Správca odovzdávajúci:  

Názov:                    Spojená škola 

Sídlo:                      Hlinská 31, 010 01 Žilina  

Zastúpený:              Ing. Helena Milčevová, riaditeľka školy 

IČO:                        00158623 

DIČ:                        2020644923 

(ďalej len ,,odovzdávajúci”)   

Správca preberajúci:   

Názov:                     Hotelová akadémia                  

Sídlo:                       Hlinská 31, 010 01 Žilina  

Zastúpený:               Ing. Helena Milčevová, riaditeľka školy 

IČO:                         00158623 

DIČ:                         2020644923  

(ďalej len ,,preberajúci”)  

 

(správca odovzdávajúci a správca preberajúci sú organizácie zriadené Žilinský samosprávnym 

krajom)  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

Žilinského samosprávneho kraja, zo správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúceho 

správcu, a to hnuteľný majetok:  

 

a) odpisovaný dlhodobý majetok – bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1, 

b) majetok – operatívna evidencia – bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2. 

 

2. Správa hnuteľného majetku uvedeného v bode 1 tohto článku sa prevádza zo správy 

odovzdávajúceho správcu na preberajúceho správcu, ktorým je: Hotelová akadémia, Hlinská 

31, 010 01 Žilina, IČO 00158623. Preberajúci správca správu majetku  prijíma.  

 

 

 

 



 

 

Čl. III 

Dátum prevodu správy a hodnota prevádzaného majetku 

 

1. Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza od 01.09.2014.  

 

2. Ku dňu prevodu správy majetku podľa bodu 1 tohto článku je hodnota majetku k 31.08.2014 

podľa Čl. II tejto zmluvy nasledovná:  

 

a) odpisovaný dlhodobý majetok  

nadobúdacia hodnota majetku:     234 652,44 €  

oprávky:                                       133 379,52 €  

zostatková hodnota:                           101 272,92 €  

  

(príloha č. 1 Inventúrny súpis investičného majetku)  

 

b) majetok – operatívna evidencia  

nadobúdacia hodnota majetku:      465 090,76 €  

 

(príloha č. 2 Inventúrny súpis majetku OE – účtovná identifikácia 750)  

 

Špecifikácia konkrétnych účtovných hodnôt prevádzaného majetku podľa jednotlivých druhov -  

nadobúdacie hodnoty, oprávky a zostatkové hodnoty – je uvedená v prílohe č. 1 a č. 2 tejto 

zmluvy. 

 

Čl. IV 

Cena 

 

Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne.  

 

 

Čl. V. 

Dôvod prevodu správy 

 

1. Zverenie majetku do správy správcovi schválilo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho 

kraja uznesením č. 9/5 dňa 23. júna 2014 (príloha č. 3). 

 

 

Čl. VI 

Účel prevodu správy 

 

1. Účelom prevodu majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby 

preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny.  

 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Vlastník majetku (zriaďovateľ) - Žilinský samosprávny kraj - súhlasí s odovzdaním a 

prevzatím správy majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy a tento prevod správy sa uskutočňuje 

v súlade s Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 8/5 zo dňa 23.06.2014.  

 



 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom 

zverenia majetku uvedeného v Čl. III v tejto zmluve. Túto zmluvu o prevode správy majú 

povinnosť zverejniť na webovom sídle obidve zmluvné strany.  

4. Po podpísaní tejto zmluvy odovzdávajúci a preberajúci správcovia vyhotovia písomný 

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku podpísaný obidvoma správcami (fyzické odovzdanie 

majetku).  

5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:  

 

Príloha č. 1 - Inventúrny súpis investičného majetku,  

Príloha č. 2 - Inventúrny súpis majetku OE – účtovná identifikácia 750,  

Príloha č. 3 - Výpis z  uznesenia  Zastupiteľstva ŽSK č. 8/5 zo dňa 23.06.2014.  

 

6. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po jednom výtlačku obdrží 

odovzdávajúci a preberajúci správca a tri výtlačky sú pre zriaďovateľa.  

 

V Žiline, dňa  ........................  

 

Vlastník (zriaďovateľ ):  

 

  

 

 

 

 

 

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

                                                              Ing. Juraj Blanár, predseda zastúpený                                             

    Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom  

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa .......................... 

 

Správca odovzdávajúci:                                          Správca   preberajúci: 

  

 

 

 

 

 

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

        Ing. Helena Milčevová                                               Ing. Helena Milčevová 

                     riaditeľka Spojenej školy                                        riaditeľka Hotelovej akadémie 


