Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
uzatvorená v zmysle § 6 a § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 7 a § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja platných od 01. 05. 2010 v znení neskorších dodatkov (ďalej
len „zmluva“)
___________________________________________________________________________
Čl. I
Zmluvné strany
Vlastník majetku (zriaďovateľ):
Názov:
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:
Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom
na základe splnomocnenia zo dňa 16. decembra 2013
IČO:
37808427
DIČ:
2021626695
(ďalej len „vlastník“)
Správca preberajúci:
Názov:
Považské múzeum v Žiline
Sídlo:
Budatínsky zámok, Topoľová 1, 010 03 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Cimerák, PhD., riaditeľ
IČO:
36145173
DIČ:
2021426110
(ďalej len „preberajúci“)
uzatvárajú v súlade s ustanovením § 40 ods. 8 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) Zmluvu o zverení
hnuteľného majetku do správy za týchto podmienok:
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zverenie hnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja, do správy preberajúceho správcu, a to majetok:
‒ hnuteľné archeologické nálezy pochádzajúce z archeologických výskumov na
lokalitách: Rajec a Strečno – hrad, ktoré sú špecifikované v prírastkovom katalógu
vrátane stručného popisu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
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2. K hnuteľným archeologickým nálezom uvedeným v bode 1 prináleží aj ich výskumná
dokumentácia, ktorú spracovala oprávnená osoba podľa § 35 ods. 5 a 36 ods. 2 pamiatkového
zákona, a to Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, sídlo: Cesta na Červený most 6, 814 06
Bratislava.
3. Majetok špecifikovaný v bode 1. tohto článku sa zveruje do správy správcovi: Považské
múzeum v Žiline, Budatínsky zámok, Topoľová 1, 010 03 Žilina, IČO: 36145173, DIČ:
2021426110.
4. Preberajúci správca správu majetku bez výhrad prijíma. Archeologické nálezy bude
preberajúci správca ďalej chrániť v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
Čl. III
Dátum zverenia majetku do správy
1. Majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy sa zveruje do správy správcovi od 15. augusta 2014.
Čl. IV
Cena
1. Majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy sa zveruje do správy správcovi bezodplatne.
Čl. V
Účel zverenia majetku správy
1. Účelom zverenia majetku do správy preberajúceho správcu je jeho využitie pre potreby
preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zverenie majetku do správy sa uskutočňuje na základe rozhodnutia predsedu Žilinského
samosprávneho kraja podľa čl.7 ods. 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke ŽSK.
4. Po podpísaní tejto zmluvy odovzdávajúci a preberajúci vyhotovia písomný Protokol o
odovzdaní a prevzatí majetku uvedeného v čl. II tejto zmluvy vrátane jeho výskumnej
dokumentácie. Tento protokol sa stane súčasťou zmluvy.
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5. Zmluvné strany tejto zmluvy si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 – prírastkový katalóg hnuteľných
archeologických nálezov a po podpísaní sa stane jej súčasťou aj príloha č. 2  protokol
o odovzdaní a prevzatí majetku.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár si ponechá
preberajúci správca a jeden exemplár vlastník – odovzdávajúci.

V Žiline dňa 6. augusta 2014

Vlastník:

Správca preberajúci:

............................................... ...........
Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom, v. r.

..................................................
Ing. Ladislav Cimerák, PhD.
riaditeľ, v. r.
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Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
k Zmluve o zverení hnuteľného majetku do správy zo dňa 6.8.2014 uzatvorenej medzi
Vlastníkom / zriaďovateľom:
Názov:
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:
ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom
na základe splnomocnenia zo dňa 16. decembra 2013
IČO:
37808427
DIČ:
2021626695
(ďalej len „odovzdávajúci“)
a
Správcom preberajúcim:
Názov:
Považské múzeum v Žiline
Sídlo:
Budatínsky zámok, Topoľová 1, 010 03 Žilina
Štatutárny zástupca:
Ing. Ladislav Cimerák, PhD., riaditeľ
IČO:
36145173
DIČ:
2021426110
(ďalej len „preberajúci“)
dnešným dňom sa odovzdáva a preberá majetok špecifikovaný v Zmluve o zverení hnuteľného
majetku do správy, ktorú medzi sebou uzatvorili vlastník majetku a preberajúci správca dňa
6.8.2014, nasledovne:
1. Hnuteľný majetok (archeologické nálezy) sa odovzdáva a preberá podľa prírastkového katalógu
hnuteľných archeologických nálezov pochádzajúcich z archeologických výskumov na lokalitách:
Rajec a Strečno – hrad.
2. Hnuteľné archeologické nálezy sú špecifikované v prírastkovom katalógu, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Výskumná dokumentácia súvisiaca s vyššie uvedeným hnuteľným majetkom, spracovaná osobou,
ktorá vykonala výskum, a to Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, sídlo: Cesta na Červený
most 6, 814 06 Bratislava.

V Žiline dňa 15.8.2014
Odovzdávajúci :

Preberajúci :

Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom, v. r.

Ing. Ladislav Cimerák, PhD.
riaditeľ, v. r.
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