Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 163/2021/OM

Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
uzatvorená v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení ( ďalej len „Zásady“)

Čl. I.
Zmluvné strany
Odovzdávajúci:

Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
(ďalej ako odovzdávajúci)

Preberajúci:

SOŠ polytechnická Andyho Warhola
Sídlo: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Štatutárny orgán: Mgr. Jarmila Savčáková, riaditeľka
IČO: 37 942 506
DIČ: 2021889881
( ďalej ako preberajúci)

Vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu o zverení majetku
Prešovské samosprávneho kraja do správy.
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zverenie majetku vo vlastníctve odovzdávajúceho do správy
preberajúceho, ktorý je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti odovzdávajúceho.
2. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do svojej správy hnuteľný majetok, ktorým
je dielo:
• Vypracovanie predprojektovej architektonickej štúdie
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola,
Duchnovičova 506, Medzilaborce“
Cena diela: 45 200.- Eur

Zhotoviteľ: Ing. František Sitarčík FESPRO, Jabloň 69, 067 13
Odovzdaná dokumentácia:
- Textová časť
- Výkresová časť
- Prehľad odhadovaných rozpočtových nákladov
- Záverečná hodnotiaca správa štúdie
- Východiskové podklady : Zameranie existujúceho stavu, Geodetické zameranie
a nevyhnutné súvisiace činnosti zabezpečil zhotoviteľ na vlastné náklady a sú súčasťou
spracovania predprojektovej štúdie.
Množstvo odovzdanej dokumentácie:
- 6 vyhotovení v dokumentácie v tlačenej forme
- 1 vyhotovenie v elektronickej forme
3. Preberajúci vyhlasuje, že je oboznámený s technickým stavom majetku, ktorý preberá do
správy.
4. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na zverovanom majetku neviaznu žiadne práva, záväzky,
alebo iné ťarchy ( §6 ods. 3 písm. e) „Zásad“).
Čl. III.
Všeobecné ustanovenia
1. Majetok špecifikovaný v Čl. II., bod 2. tejto Zmluvy sa preberajúcemu zveruje do
správy na dobu neurčitú.
2. Majetok, ktorý je predmetom zmluvy podľa Čl. II., bod 2. tejto Zmluvy je určený na
zabezpečenie úloh preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti
s ním bude slúžiť na rozvoj činnosti správcu.
3. Preberajúci je oprávnený zverený majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať
s ním v súlade
so všeobecne platnými právnymi predpismi, zákonom NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade so „Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského
samosprávneho kraja“ v platnom znení.
4. Preberajúci je povinný zaradiť uvedený majetok do užívania a viesť o ňom predpísanú
evidenciu podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov).
5. Zmluvné strany sú povinné odovzdať a prevziať predmet zmluvy podpísaním protokolu
o odovzdaní a prevzatí majetku.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. 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.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. V prípade rozdielnosti
dátumov podpísania zmluvy sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.
3. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom znení. Povinnými osobami sú odovzdávajúci
a preberajúci.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle povinnej osoby podľa § 47a zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v platnom znení. S prihliadnutím na § 5a ods. 13 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v platnom znení, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.
5. Túto zmluvu uzatvárajú jej účastníci slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a po jej prečítaní prehlasujú, že zmluve rozumejú a preto na
znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.
6. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z ktorých dve vyhotovenia prevezme
preberajúci a tri vyhotovenia odovzdávajúci.

V Prešove dňa: 22.02.2021

V Medzilaborciach dňa: 01.03.2021

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

v.r.
_____________________________
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 4.3.2021
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 5.3.2021

v.r.
_____________________________
Mgr. Jarmila Savčáková
riaditeľka
SOŠ polytechnickej Andyho Warhola

