
ZMLUvA
o prevode správy majetku Žitinského samosprávneho kraja

taatvorenáv súlade s § 6 a íazékonaNR SR č.44612001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a Článku 7 a8 Zásadhospodarenia a nakladania s majetkom Ziiinského

samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov
(ďalej len,,zmluva")

čt.I
Zmluvné strany

Vlastník majetku:
Nazov: Žilinslcý samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, 01I 09 Žilina
Zastípertý: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
tČo: 3780s427
DIČ: 202í626695
(ďalej len,,vlasfidk")

Správca odovzdávajúci:
Názov: Spojená škola
Sídlo: Hattalova 47t,027 43 Nifuá
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Smolar, riaditeť školy
IČo: t7050448
DIČ: 2022454L92
(ďalej len,, odovzdávajúci správcď')

Správca preberajúci:
Názov: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Demánovská cesta 669,03101 Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca; Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková, riaditelka školy
tČo: a049|942
DIČ: 2020427838
(ďalej len,,preberajúci správca", odovzdávajúci správca a preberajúci správca spolu ďalej ako

,,zmluvné strany")

Zmluvné strany si organizácie zriadene Žilinskjim samosprávnym krajom.

čt. rr
Predmet prevodu správy

1. Žilinsky samosprávny kraj je vlastníkom nehmotného,majetku v správe odovzdávajúceho

správcu, a to:
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2. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku uvedeného v odseku 1 tohto čláŇu zo
správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi. Preberajúci správca
správu maj etku b ez výhr ad, prij íma.

čt. rrr
Deň prevodu správy majetku a hodnota prevádzaného majetku

1. Správa majetku zo správy odovzdávajúceho správcu do sprár,y preberajúceho správcu sa
ptevádza dňom 0 1 . novernbra 2018

2. Ku dňu prevodu správy majetku podťa odseku 1 tohto ělánku je hodnota majetku podl'a
Čt. It teito zmlvvy nasledovná:
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- vstupná cena:
- oprávky:
- zostatková cena:

2 451,60 €
702,16€

2 349,44€

ó. rv
Cena

Správa majetku uvedeného v Čt. U ods. l tejto zmluvy saprevádzabezodplatne.

čt. v
Útet vyuZitia predmetu prevodu správy

Účelom vylžitía predmetu prevodu správy uvedeného vČt. U tejto zmluvy je jeho využitie pre
potrebypreberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.

čt. vI
záverečné ustanovenia

1. Správa majetku zo správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúceho správcu sa
prevádza na dobu neurčitú.

2. Odovzdávajúci správca vyhlasuje, že namajetok, ktoqí je predmetom prevodu správy podťa Čl.
II tejto zmluvy, sa neviažu žiadne majetkové ani iné práva tretích osób alebo závázky voči
tretím osobám.

3. Preberajúci správca je povinný a súčasne oprávnený spravovať prevádzaný majetok ŽSK
v súlade so zákonom é. 4461200I Z. z. o majetku vyšších územných celkov v zneni neskorších
právnych predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK
v znení neskorších dodatkov, ako aj v súlade so súvisiacimi všeobecne záváznými alóo
internými predpismi.

4. Vlastník majetku, ŽilinskY samosprávny kraj, súhlasí s odovzdaním a prevzatím správy
majetkuuvedenéhovČt.Uodsekultejtozmluvyavzmyslečlánku8ods. 1bod1,1 písm,b)
Zásadhospódárenia a nakladania s majetkom Zilinského samosprávneho kraja udelenie súhlasu
je v kompetencii predsedníčky Ži[nského samosprármeho kraja, ktorá ho vyjadruje podpisom
na tejto zmluve.



6.

,7.

€ás zrnluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom
,,,, rrodu správy majetku uvedeného v Čt. ttt odsek 1 v tejto zmluve s podmienkou, že bola pred
týmto dňom zverejnená na webovom sídle obidvoch zmluwých strán.

Zmluvné strany sa dohodli, že oodovzdaní aptevzatí majetku podťa tejto zmluvy spíšu
Protokol o odovzdani a prevzati majetku, ato bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto
zmluvy, ktorý sa stane jej neoddelitel'nou súčasťou.

Táto zmluva je vyhotovená vtroch exemplriroch, zktoých po jednom obdrží vlastník,
odovzdávajúci správca a preberajúci správca.

Vlastník:

v Žiline, dňa
? § tlOV, 2018

Správca odovzdávajúci :

V Nižnej, ďňa 22.10.2018

"",/"""""n
I/g. Erika Jurinová
, predsedníčka

Správca preberajúci:

v ť. ťll 1"!l.+' i; ďňa,... .ď.|- :,i!.,,tť,:.!... ...
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