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Vzor zmluvy o prevode správy hnuteľného majetku štátu                                Príloha č.7


Číslo zmluvy:
ZMLUVA 
O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
uzatvorená  podľa  § 8f a § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov


Zmluvné stran
Odovzdávajúci:    Slovenská republika
                              Centrum pred deti a rodiny............... (uviesť správcu majetku)
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN: 
Štátna rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zriadená  Zriaďovacou listinou č..... zo dňa.......v znení neskorších dodatkov
(ďalej len „odovzdávajúci“)

a

Preberajúci:       Slovenská republika
...................... (uviesť správcu majetku)
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štátna rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti.......                       zriadená........................v znení neskorších dodatkov	
		       (ďalej len preberajúci)
		    
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany)

uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy hnuteľného majetku štátu, podľa  § 8f a § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“):


Článok I
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy

	Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku štátu z odovzdávajúceho na preberajúceho, a to: .........................................................   (identifikovať presne hnuteľný majetok: uviesť  názov, inventárne číslo, obstarávaciu cenu, zostatkovú cenu, rok obstarania a pod. Obsah musí byť totožný s rozhodnutím o prebytočnosti, v prípade auta aj s TP

	).
        prípadne ..podľa prílohy č.1

Účtovná  nadobúdacia hodnota odovzdávaného hnuteľného majetku štátu je: .................. eur  (slovom  .................................................).

Predmet prevodu správy uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy  bol Rozhodnutím odovzdávajúceho ............... zo dňa  ...................... v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 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. 



Článok II
Účel prevodu
                                                
	Predmet prevodu správy podľa článku I bod 1 tejto zmluvy bude preberajúcemu slúžiť výhradne na účely .........................................................................., v súlade so Zriaďovacou listinou č. .... zo dňa v znení dodatku..........



Článok III
Spôsob a  deň prevodu

	Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy uvedený v článku I bod 1 tejto zmluvy, v súlade s ustanovením § 8f a § 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy. 


	Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie prevádzaný  predmet prevodu napr. do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom prevodu správy je po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, podpísaného poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy.*


	Preberajúcemu je známy  technický stav hnuteľného majetku, ktorý je predmetom prevodu správy  a preberá ho v uvedenom stave.



Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


_____________________
* Ak je predmetom zmluvy auto: „Zmluvné strany sa zaväzujú do 5 dní od prevzatia premetu zmluvy zabezpečiť zmenu držiteľa na príslušnom orgáne Policajného zboru“.


2. Zmluva je vyhotovená  v piatich rovnopisoch, z ktorých  dva obdrží preberajúci a tri odovzdávajúci.**

3.  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.   


V .............................. dňa    ...............                             V .......................... dňa    .....................          

Za odovzdávajúceho: 	   Za preberajúceho:                              




.......................................... (podpis)	....................................... (podpis)
 (uviesť meno a funkciu)    					(uviesť meno a funkciu)   












** Ak je predmetom zmluvy auto, jedno vyhotovenie zmluvy pre príslušný orgán PZ


