
ZMLUVA 
o prevode správy hnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja 

uzatvorená v zmysle § 6a, ods. 1 písm. b), ods.3 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z.  o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. b), ods. 4 a §17 písm. g) „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ zo dňa 2.3.2010 v znení 
Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 153/2011 
zo dňa 22.2.2011. 
 
 
 

čl. I 
Zmluvné strany 

 
 
 
 
Odovzdávajúci: Domov sociálnych služieb   
                           Sídlo:   Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou 
                           Štatutárny orgán:  Mgr. Silvia Kmecová - riaditeľka 
                           IČO:    00696358 

(ďalej ako odovzdávajúci) 
 
 
 
Preberajúci:       Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ 
                          Sídlo:  Važecká 3, 080 05 Prešov 
                          Štatutárny orgán:  Mgr. Slavko Poptrajanovski - riaditeľ 
                          IČO:    00691968 

(ďalej ako preberajúci) 
 
 
 
vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy hnuteľného 
majetku Prešovského samosprávneho kraja. 
 

 
 

Čl. II 
Dôvod prevodu 

 
 

Dôvodom prevodu nehnuteľného majetku odovzdávajúceho preberajúcemu je lepšie a efektívnejšie 
využitie majetku samosprávneho kraja preberajúcim. 
 
 

 
čl. III 

Predmet zmluvy 
 
 

1. Predmetom zmluvy je prevod hnuteľného majetku vo vlastníctve PSK zo správy 
odovzdávajúceho do správy preberajúceho. Odovzdávajúci aj preberajúci sú organizáciami 



v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
 
2. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do svojej správy hnuteľný majetok, ktorý 

Prešovský samosprávny kraj nadobudol podľa zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov z vlastníctva štátu do svojho vlastníctva. 

 
3. Predmetom prevodu vlastníctva je hnuteľný majetok Rehabilitačného strediska v Hanušovciach 

nad Topľou, Komenského 29 a Zariadenia núdzového bývania v Hanušovciach nad Topľou, 
Komenského 29, vedený v evidencii a účtovníctve odovzdávajúceho do správy preberajúceho. 

 
4. Účtovná hodnota hnuteľného majetku ku dňu 31.3.2011 je nasledovná: 

Dlhodobý hnuteľný majetok: 9750,39 € 
Drobný hmotný majetok:           45234,22 €  

   
5. Podrobný súpis hnuteľného majetku je uvedený v samostatnom Inventúrnom súpise, ktorý je 

prílohou  tejto zmluvy. 
 
 
 

čl. IV 
Všeobecné ustanovenia 

 
 

1. Hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom zmluvy podľa čl. III 
ods. 3 doposiaľ slúžil na poskytovanie sociálnych služieb u odovzdávajúceho a naďalej bude 
slúžiť  na zabezpečenie úloh preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti  t.j. poskytovanie 
sociálnych služieb. Hnuteľný majetok bude pri zachovaní účelu u preberajúceho lepšie 
využívaný. 

 
2. Preberajúci prehlasuje, že pozná fyzický stav majetku, ktorý preberá do svojej správy ku dňu 

podpisu tejto zmluvy. 
 

3. Hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom zmluvy podľa čl. III 
ods. 3 odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu bezodplatne. 

 
4. Hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja sa prevádza dňom nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 
 

5. Preberajúci je oprávnený držať, užívať, brať úžitky a nakladať s majetkom v súlade so všeobecne 
platnými právnymi predpismi, so zákonom NR SR č. 446/2201 Z.z. a v súlade so „Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ zo dňa 2.3.2010 v znení Dodatku č. 1 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 153/2011 zo dňa 22.2.2011. 

 
6. Preberajúci je povinný viesť o zverenom majetku predpísanú evidenciu podľa osobitného  

predpisu (zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 
 

7. Ak v zmluve nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce ustanoveniami 
zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 
8. Zmluva  nadobúda platnosť  dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia, najskôr však dňom jej schválenia predsedom Prešovského samosprávneho kraja 



v súlade s § 17 písm. g) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja“ zo dňa 2.3.2010 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 153/2011 zo dňa 22.2.2011. 

 
9. Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia 

odovzdávajúci a preberajúci, dve vyhotovenia  obdrží Odbor sociálny Ú PSK.  
 
 
 
 
     Vranov  nad Topľou, 31.03.2011                    Prešov, 31.3.2011                  
 
 
 
     Odovzdávajúci :                                                    Preberajúci: 
 
 
 
 
 
     ................................................                              ........................................................ 
           Mgr. Silvia Kmecová                                             Mgr. Slavko Poptrajanovski                                            
                      riaditeľka       riaditeľ 
             DSS Vranov nad Topľou     Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa 31.3.2011 
Táto zmluva bola schválená predsedom PSK dňa 31.3.2011 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 1.4.2011 
 
 


