Číslo zmluvy:

ZMLUVA
O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
uzatvorená podl'a § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov

Odovzdávajúci:

Slovenská republika v správe
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 22 Bratislava
V zastúpení:

Ing. Anna Žatková

- vedúca Kancelárie

Súdnej rady SR

IČO: 30793629
(ďalej len "odovzdávajúci")

Preberajúci:

Slovenská republika v správe
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
V zastúpení:

Ing. Jozef Kaffka - riaditel' správy súdu

IČO: 00165581
(ďalej len "preberajúci")
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej aj ako "zmluvné strany")
uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy majetku štátu (ďalej len "zmluva"):

Článok 1
Predmet prevodu správy
1. Predmetom

tejto
zmluvy
je
bezodplatný
prevod
správy
majetku
štátu
z odovzdávajúceho
na preberajúceho
podl'a § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.

2.

Predmetom

prevodu

správy

majetku

štátu v správe odovzdávajúceho

je :

DM0416 Sedacia súprava DAISY, cena obstarania 640,61 C
3.

Predmet
prevodu
správy
uvedený
v bode 2 toho článku
bol rozhodnutím
štatutárneho
orgánu Kancelárie Súdnej rady Slovenskej
republiky
zo dňa 13.
novembra 2012 v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov vyhlásený
za prebytočný
majetok,
nakol1<o
neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu
jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Článok 2
Účel prevodu
Predmet prevodu
správy
podl'a článku
1 bod
preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti.

2

zmluvy

bude

slúžiť

potrebám

Článok 3
Spôsob a deň prevodu
1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu
do správy predmet prevodu
správy uvedený v článku 1 bod 2 tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 9 zákona
č. 278/1993
Z. z. o správe
majetku
štátu
v znení
neskorších
predpisov
a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy.
2.

Odovzdávajúci
fyzicky
odovzdá
a preberajúci
preberie
prevádzaný
predmet
prevodu do 5 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. Dňom prevodu
správy je fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy a podpísanie
protokolu
o odovzdaní
a prevzatí
majetku,
ktorého správa sa touto zmluvou
prevádza. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva
súčasťou zmluvy.

3.

Preberajúcemu je známy technický stav hnutel'ného
prevodu správy a preberá ho v uvedenom stave.

majetku,

ktorý je predmetom

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda
platnosť dňom jej podpisu obidvoma
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

zmluvnými

stranami

2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni
ani pod nátlakom,
ani za nápadne nevýhodných
podmienok,
zmluvná vol'nosť
strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumitel'né, právny úkon je
vykonaný v predpísanej forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

3.

Zmluva je vyhotovená
a dva odovzdávajúci.

V Bratislave,

26.novembra

2012

Za odovzdávaj úceho:

C(r

v štyroch

rovnopisoch,

z ktorých

dva obdrží

V Bratislave,

26.novembra

Za preberajúceho:

h~~

...........................................
Ing. Anna Žatko á

vedúca Kancelárie Súdnej rady
Slovenskej republiky

Ing.

ozef Kaffka

riaditel' správy súdu

preberajúci

2012

