
Zmluva č.l/2014

o bezodplatnom prevode správy majetku štátu uzatvorená v zmysle § 9 Zákona NR SR
č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

l. Odovzdávajúci :

Zastúpený:
IČO:
Zriaďovateľ:

2. Preberajúci :

Zastúpený:
IČO:
Zriaďovateľ:

Špeciálna základná škola s VJM Tomášikovo 3
925 04 Tomášikovo 3

Ladislav Králik, riaditeľ
00180645
Okresný úrad Trnava

Reedukačné centrum Trstín
Trstín 335
91905 Trstín

Mgr. Blaško Miloš, riaditeľ
00163317
Okresný úrad Trnava

Čl. l.

Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu podľa § 9
Zák.č.27811993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v správe
Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 925 04 Tomášikovo 3 .

P d dre met prevo u:
P.Č. Predmet Učtovná Invent. Císlo

cena vedená
vDHM:

1. Hrniec
s pokrývkou 105,91 Eur DHM III-637/09
40 cm/321

2. Kastrol nerez
32 l 165,27 Eur DHM III-429/03
Spolu: 271,18 Eur



Čl. II
Preberajúci preberá do svojej správy bezodplatným prevodom drobný hmotný majetok
uvedený v článku L ,vedený v DHM III celkom v hodnote 271,18 €.

Čl. III.
Dôvodom prevodu správy hnuteľného majetku štátu je , že tento majetok sa stal pre
terajšieho správcu prebytočným. Prevod správy sa uskutočňuje k 14.5.2014 .V zmysle
§ 9 ods.4 zákona NR SR č.27811993 Z.z.o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov sa majetok uvedený v čl. l tejto zmluvy prevádza bezodplatne.

Čl. IV.
Preberajúci zabezpečí riadne zaevidovanie majetku do svojej evidencie a účtovníctva.

Čl. V.
Preberajúci preberá majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy v takom stave, v akom sa
nachádza ku dňu účinnosti zmluvy a vstupuje do práv a povinností spojených so správou
majetku štátu podľa Zák. Č. 278/1993 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. VI.
Zmluva je vyhotovená v 2 originál och .
l vyhotovenia obdrží preberajúci a 1 vyhotovenia cdovzdávajúci .
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi a zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluva č.112014 zo dňa 14.5.2014 sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom
č.54612010 Z.z.,ktorým sa doplňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu i zverejnením
podpisov podľa platných predpisov.

V Tomášikove 14.5.2014

Ladislav Králik
ŠŽŠ s VJM Tomášikovo

Preberajúci ~r'W-i-v-
Mgr. Miloš Blaško

Reedukačné centrum Trstín

Odovzdávajúci

Reedukačné centrum
919 OSTrstín

-3-. Speciál na základná škola s vyučovacím
Jazykom maďarským. SpeciáIis Alapiskola

Tomášikovo 3


