
2. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku uvedeného v bode 1 tohto článku zo
správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi.

Čl. III
Dátum prevodu správy a hodnota prevádzaného majetku

1. Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza k 31.07.2016.
2. Ku dňu prevodu správy majetku podľa bodu 1 tohto článku je hodnota majetku podľa

Čl. II tejto zmluvy nasledovná:
nadobúdacia hodnota majetku 9408,21 Eur
oprávky: 8 632,63 Eur
zostatková hodnota: 775,37 Eur

Čl. IV
~Cena

Správa majetku uvedeného v Čl. II ods. l tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne.

Čl. V
Dôvod prevodu správy

Žilinský samosprávny kraj rozhodol Uznesením Zastupitel'stva Žilinského samosprávneho kraja
č. 4/18 zo dňa 27.06.2016 prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 43/2016, na základe ktorého
sa Stredná odborná škola, Turany zrušuje dňom 31.08.2016.

•••

Čl. VI
Účel prevodu správy

Účelom prevodu majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby
preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Odovzdávajúci správca prevádza správu majetku uvedeného v bode 1 tohto článku zo správy
odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi na dobu neurčitú.

2. Odovzdávajúci správca vyhlasuje, že na majetku, ktorý je predmetom prevodu správy podľa
tejto zmluvy, neviaznu žiadne majetkové ani iné práva tretích osôb alebo záväzky voči tretím
osobám.

3. Preberajúci je povinný a súčasne oprávnený spravovať prevádzaný majetok ŽSK v súlade so
zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako aj v súlade so súvisiacimi všeobecne
záväznými alebo internými predpismi.

4. Vlastník majetku, Žilinský samosprávny kraj, súhlasí s odovzdaním a prevzatím správy
majetku uvedeného v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy a v zmysle článku 8 ods. 1 bod 1.1 písm. b)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Udelenie
súhlasu je v kompetencii predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ho vyjadruje
podpisom na tejto zmluve.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom
prevodu správy majetku uvedeného v Čl. III bod 1 v tejto zmluve s podmienkou, že bola pred
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