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Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja 

 

uzatvorená v zmysle § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 4 a § 9 ods. 2 písm. a) ,,Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ schválených 

uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 25A/2010 dňa 19. februára 

2021 v platnom znení ( ďalej len ,,Zásady“)  

čl. I. 

 

Zmluvné strany 

 

 

Vlastník: 

          Prešovský samosprávny kraj 

          Námestie mieru 2, Prešov 

          štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  

          IČO: 37 870 475 

 

 

Správca č. 1  

Odovzdávajúci:       Hvezdáreň a planetárium v Prešove  

           Sídlo: Dilongova 31, 080 01 Prešov  

           Štatutárny orgán: Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ 

           IČO: 37 781 324 

a 

 

Správca č. 2  

Preberajúci:            Vihorlatská hvezdáreň v Humennom  

          Sídlo: Mierová 4, 066 01 Humenné 

          Štatutárny orgán: Mgr. Peter Mikloš, poverený vedením  

          IČO: 37 781 421 

 

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a v zmysle § 7 a § 9 ods. 2 písm. a) a § 6 ods.  4 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja uzatvárajú 

túto zmluvu o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

čl. II. 

 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod prebytočného hnuteľného majetku vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) a v správe 

odovzdávajúceho Hvezdárne a planetária v Prešove do správy preberajúceho, 

Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, ktoré sú organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK. Ide o hnuteľný majetok  
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(ďalej len „majetok“ ) v obstarávacej cene 165,97 € a účtovnej hodnote 0,- € - 

prívesný vozík a v obstarávacej cene 29,87 € a účtovnej hodnote 0,- € - autoplachta 

na prívesný vozík podľa nasledujúcej špecifikácie: 

 

Názov: 

 

a) prívesný vozík 

 

inventárne číslo: DDLHM-991 

Obstarávacia cena:  165,97 € 

Účtovná hodnota majetku:  0,00 € 

Rok výroby: 1983 

 

b)  autoplachta na prívesný vozík 

 

inventárne číslo: DDLHM-992 

Obstarávacia cena: 29,87 € 

Účtovná hodnota majetku: 0,00 € 

Rok výroby: 1983 

 

2. Odovzdávajúci prehlasuje, že na prevádzanom hnuteľnom majetku neviaznu práva, 

záväzky a iné ťarchy súvisiace s prevádzaným majetkom. Prevádzaný hnuteľný 

majetok pod inventárnym číslom DDLHM–991 – prívesný vozík je pre 

odovzdávajúceho prebytočný na základe jeho Rozhodnutia o prebytočnosti 

hnuteľného majetku zo dňa 31.01.2022, rovnako ako autoplachta na prívesný vozík s 

inventárnym číslom DDLHM–992. Uvedený hnuteľný majetok bude preberajúci 

využívať na účely plnenia úloh súvisiacich s činnosťou organizácie. 

3. Odovzdávajúci ďalej prehlasuje, že prevádzaný hnuteľný majetok neslúži súčasnému 

správcovi a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh súvisiacich s jeho 

činnosťou.  

4. Preberajúci vyhlasuje, že majetok bude využívať za účelom zabezpečovania činnosti 

v rámci svojej organizácie.  

 

čl. III. 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Hnuteľný majetok PSK sa prevádza dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sú povinné spísať Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetného 

majetku. 

3. Hnuteľný majetok, ktorý je predmetom zmluvy podľa čl. II., ods.1 tejto zmluvy je 

určený na zabezpečenie činnosti preberajúcej kultúrnej organizácie.  

4. Preberajúci prehlasuje, že pozná fyzický stav majetku, ktorý preberá do svojej správy 

ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

5. Preberajúci je oprávnený zverený majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním 

v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, so zákonom NR SR č. 446/2001 

Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so ,,Zásadami hospodárenia a nakladania 

s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ schválenými uznesením 

Zastupiteľstva PSK č. 25A/2010 zo dňa 2. 3. 2010. 

6. Preberajúci je povinný zaradiť uvedený majetok do užívania (zákon č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov) a viesť o zverenom majetku predpísanú evidenciu podľa osobitného 
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predpisu (zákona 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 platnom znení a súvisiacim právnymi predpismi. 

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

zverejnenia, najskôr však dňom jej schválenia predsedom v súlade s § 17 ods. 1písm. 

f) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V súlade s § 5a 

zákona    č. 211/2000 Z. z. je rozhodujúce prvé zverejnenie zmluvy.  

9. Hnuteľný majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, sa odovzdáva preberajúcemu 

bezodplatne. 

10. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

11. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach 

obdrží odovzdávajúci, preberajúci a dve vyhotovenia Prešovský samosprávny kraj. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, dňa 14. 2.2022                         V Humennom, dňa 28.2.2022 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................... ................................................................. 

Odovzdávajúci:     Preberajúci: 

Mgr. Viliam Kolivoška    Mgr. Peter Mikloš  

riaditeľ                            poverený vedením  

Hvezdárne a planetária v Prešove                   Vihorlatskej hvezdárne v Humennom 

 

 

 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: ........................................ 

 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 




