Zmluva
o prevode správy hnuteľného majetku štátu
uzatvorená v zmysle § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov a opatrenia ÚGKK SR č. 226/2010 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri
nakladaní s majetkom štátu
________________________________________________________________________________

Čl. I.
Zmluvné strany
Odovzdávajúci:
sídlo:

Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212

zastúpený :

Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka
IČO : 00166260
DIČ: 2020830240
(ďalej len „odovzdávajúci“)
a

Preberajúci:

Slovenská republika - Katastrálny úrad v Bratislave
Chlumeckého 2
820 12 Bratislava

zastúpený:
IČO:
DIČ:

Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
36 071 072
2021606290
(ďalej len „preberajúci“)

Čl. II

Predmetom zmluvy je prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu, uvedeného v čl.
III tejto zmluvy, ktorého správcom je odovzdávajúci. Uvedený majetok je určený pre potreby
plnenia úloh preberajúceho – Katastrálneho úradu v Bratislave
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Čl. III
Predmetom prevodu správy hnuteľného majetku štátu je drobný krátkodobý hmotný majetek
– výpočtová technika:
Inventárne
číslo:

Názov:

1910/DKdM Tlačiareň Psi PP 204 PAR

Dátum
zaradenia:

Výrobné
číslo:

Vstupná
cena:

29.6.2009

165110

742,56

Čl. IV
Prevod správy hnuteľného majetku štátu uvedeného v čl. III sa uskutočňuje ku dňu 1.9.2011.
Čl. V
Prevod správy hnuteľného majetku štátu medzi zmluvnými stranami, ktoré sú rozpočtovými
organizáciami štátu sa podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov uskutočňuje bezodplatne.
Čl. VI
Preberajúci je povinný majetok štátu využívať na plnenie úloh podľa predmetu činnosti
Katastrálneho úradu v Bratislave,
alebo s tým súvisiacimi úlohami, udržiavať majetok
v prevádzkyschopnom stave, dbať
o jeho ochranu a zabezpečiť ho proti poškodeniu alebo
zneužitiu.
Čl. VII
1. Preberajúci prehlasuje, že je oboznámený s predmetom prevodu, jeho technickým stavom
a predmet preberá v stave uvedenom v čl. III.
2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch,
preberajúci a tri obdrží odovzdávajúci.

z ktorých dva rovnopisy obdrží

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany prehlasuju, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili sa
s obsahom podmienok a súhlasia s nimi, sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluva
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bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy a odtlačky
pečiatok.

