ZMLUVA č. 280/2011/OVS

o zverení majetku do správy správcovi uzavretá v súlade s ustanovením §6 a §6a ods. 2 zákona
NR SR č 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Vlastník :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny orgán:

IČO :
DIČ :
( ďalej len „vlastník“)

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom na základe
splnomocnenia zo dňa 15. marca 2010
37 808 427
2021626695

a
Správca :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny orgán:
IČO :
DIČ :
( ďalej len „správca“)

Gymnázium
Hlinská 29, 010 80 Žilina
Mgr. Alena Strýčková, riaditeľka školy
00160903
2021518642

I.
Predmet zverenia do správy

1. Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, a to :
a)
b)
c)
d)

8ks notebook Toshiba Satellite L500, inventárne číslo: 971/12-10/0705
8ks Office Enterprise Professional, inventárne číslo: 971/12-10/0706
1ks Dataprojektor Epson EB 410We, inventárne číslo: 971/12-10/0707
1ks interaktívna tabuľa Aktivboard, inventárne číslo: 971/14-10/0945
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2. Ku dňu zverenia majetku do správy v termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy je hodnota
majetku uvedeného v ods. 1 tohto čl. uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

3. Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku uvedeného v bode 1 tohto článku jeho
vlastníkom do správy správcovi.

4. Majetok bol zakúpený v rámci projektu „Moderná škola v praxi“, ITMS kód projektu
26110130208, ktorý je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa
23.9. 2009 medzi Ministerstvom školstva SR, Stromová 1, Bratislava, v zastúpení
Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava,
a Žilinským samosprávnym krajom, Komenského 48, Žilina. Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie na
roky 2007 – 2013 a zo štátneho rozpočtu.
5. Preberajúci sa zaväzuje strpieť akýkoľvek výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaci
s Projektom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej medzi Žilinským samosprávnym krajom a poskytovateľom
Agentúrou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a to oprávnenými osobami
v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú
súčinnosť.
6. Správca je povinný a súčasne oprávnený spravovať zverený 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.

7. Majetok bol odovzdaný do užívania na základe dodacieho listu číslo 20100471/1 zo dňa
04.05. 2010.

II.
Účel zverenia majetku do správy
Účelom zverenia majetku uvedeného v čl. I ods. 1 do správy správcovi je jeho využitie pre
potreby správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.
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III.
Termín zverenia majetku do správy
Majetok uvedený v čl. I ods.1 tejto zmluvy vlastník zveruje do správy správcovi s účinnosťou
od 16.06. 2011 na dobu neurčitú.

IV.
Cena
Majetok uvedený v čl. I ods. 1 tejto zmluvy vlastník zveruje do správy správcovi bezodplatne.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke ŽSK.
2. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po 2 vyhotoveniach.
3.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa: 16.06.2011

Vlastník :

Správca :

..................................................
Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom
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...................................................
Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka

Príloha č.1
Zoznam majetku zakúpeného v rámci projektu „Moderná škola v praxi“
Umiestnenie: Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

Inventárne číslo

Názov

Vstupná MN Jednotková Názov umiestnenia
cena
cena

971/12-10/0705 NTB Toshiba Satellite L500

4 802,88 €

8

600,36

Gym. Žilina Hlinská

971/12-10/0706 Office Enterprise Professional

1 056,80 €

8

132,1

Gym. Žilina Hlinská

803,49 €

1

803,49

Gym. Žilina Hlinská

986,51 €

1

986,51

Gym. Žilina Hlinská

971/12-10/0707 Dataprojektor Epson EB
410We
971/14-10/0945 Tabuľa Aktivboard

Spolu:

7 649,68 €

