Číslo zmluvy: Spr 877/2012

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

Odovzdávajúci:

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
v zastúpení: Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ správy súdu
IČO: 00165581

( ďalej len "odovzdávajúci" )

Preberajúci:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
v zastúpení: JUDr. Ľubomíra Vrobelová,
vedúca služobného úradu
IČO: 00166073

( ďalej len "preberajúci" )

(odovzdávajúci a preberajúci

ďalej aj ako "zmluvné strany")

uzatvárajú túto zmluvu o bezodplatnom

prevode majetku štátu (ďalej len "zmluva"):

Článok 1
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy

1.

Predmetom
preberajúceho

zmluvy je bezodplatný

prevod

správy

majetku

štátu

z odovzdávajúceho

na

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

predpisov.
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2.

Predmetom

prevodu správy majetku štátu v správe odovzdávajúceho

je:

rokovacie stoličky chróm - 50 ks
inv. číslo: 615-051-

615-100

obstarávacie cena: 1659,68 €
rok obstarania: 2002
zostatková cena: O €

3.

Predmet

prevodu

štatutárneho

správy

uvedený

v bode

2. toho

článku

orgánu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

ods. 3 zákona č. 278/1993
vyhlásený

za prebytočný

republiky

listom

v budúcnosti

Z. z. o správe
majetok

č. Spr. 855/2010

majetku

a ponúknutý
zo dňa

zmluvy

bol

rozhodnutím

z 25. júna 2010 v súlade s § 3

štátu

v znení neskorších

Ministerstvu

spravodlivosti

20. septembra

2012,

nakoľko

nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu

predpisov
Slovenskej
neslúži

ani

jeho činnosti alebo

v súvislosti s ním.

Článok 2

Účel prevodu
1. Predmet

prevodu

správy podľa článku 1. bod. 2. zmluvy

priestorov preberajúceho

bude slúžiť na účel zariadenia

pre potreby zamestnancov.

Článok 3

Spôsob a deň prevodu

1. Odovzdávajúci

bezodplatne

prevádza

preberajúcemu

do správy predmet

uvedený v článku 1. bod 2. tejto zmluvy v súlade s ustanovením
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisova

prevodu

správy

§ 9 zákona č. 278/1993 Z. z.

preberajúci

predmet

prevodu prijíma

do svojej správy.

2. Odovzdávajúci
nadobudnutia

odovzdá

a preberajúci

účinnosti

zmluvné strany protokol.
a prevzatí
zmluvnými

majetku,
stranami

a odovzdávacieho

zmluvy.

prevádzaný

O odovzdaní

predmet

a prevzatí

ktorého

správa

na odovzdanie

sa touto

zmluvou

a prevzatie

sú:

Janka Dominová

Eva Sklenárová
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prevádza.

predmetu

prevodu

predmetu

Dňom prevodu správy je deň podpísania

protokolu

Za odovzdávajúceho:
Za preberajúceho:

tejto

preberie

do 5 dní od
prevodu

protokolu

o o odovzdaní

Osobami

a podpísanie

spíšu

povereným i

preberajúceho

3.

Preberajúcemu

je známy technický

stav hnuteľného

majetku,

ktorý je predmetom

prevodu

správy a preberá ho v uvedenom stave.

Článok 4
Záverečné

1.

Zmluva je povinne zverejňovanou
prístupe

k informáciám

zmluvou podľa § Sa zákona č. 211/2000

a o zmene

a doplnení

informácií) v znení neskorších predpisov.
zverejnenia v Centrálnom

2.

ani

niektorých

zákonov

Z. z. o slobodnom
(zákon

Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúcu po dni

že túto zmluvu uzatvárajú slobodne,

za nápadne

nevýhodných

podmienok,

obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné,

vážne, nie v tiesni ani pod

zmluvná

voľnosť

strán

Zmluva

je

vyhotovená

v šiestich

rovnopisoch,

nie je

právny úkon je vykonaný v prepísanej

forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne

3.

o slobode

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujú,
nátlakom,

ustanovenia

z ktorých

tri

obdrží

podpísali.

preberajúci

a tri

odovzdávajúci.

V Bratislave dňa ..
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V Bratislave dna

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

~nt~~
riaditeľ správy súd ú
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