ZMLUVA
o zverení hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi
uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a 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
(ďalej len „zmluva“)
Vlastník majetku určeného na zverenie do správy :
Názov :
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo :
Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpený :
Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom
na základe splnomocnenia zo dňa 15. marca 2010
IČO :
37 808 427
DIČ:
2021626695
( ďalej aj „vlastník“)
a
Správca zriadený Žilinským samosprávnym krajom:
Názov :
Stredná priemyselná škola
Sídlo :
Novomeského 5/24, 036 36 Martin
Štatutárny zástupca :
Ing. Jozef Jurica CSc.
IČO:
00161578
DIČ :
2020603046
( ďalej aj „správca“)

I.
Predmet zverenia do správy
1. Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom majetku, a to :
Odborný posudok
Názov: Vypracovanie posúdenia a návrhu sanácie striech učebňovej časti „Strednej priemyselnej
školy v Martine“
Doklad: faktúra č. 2011FI0007
Rok obstarania: 2011
Obstarávacia hodnota: 1 400,00EUR

2. Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku uvedeného v bode 1. tohto článku jeho
vlastníkom do správy správcovi, ktorý správu majetku bez výhrad prijíma.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
- Faktúra 1ks
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II.
Účel využitia majetku
Účelom využitia majetku uvedeného v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy je jeho využitie pre potreby správcu
v súlade s predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny.
III.
Deň zverenia majetku do správy
28.12. 2012
Vlastník zveruje majetok uvedený v čl. I ods.1 tejto zmluvy do správy správcovi dňom ............................
IV.
Doba zverenia majetku do správy
Vlastník zveruje majetok uvedený v čl. I ods.1 tejto zmluvy do správy správcovi na dobu neurčitú.
V.
Cena
Vlastník zveruje majetok uvedený v čl. I ods.1 tejto zmluvy do správy správcovi bezodplatne.
VI.
Majetkové práva a záväzky súvisiace s majetkom
Vlastník oboznamuje správcu, že s majetkom uvedeným v čl. I ods.1 tejto zmluvy nesúvisia žiadne
majetkové práva.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných strán.
Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.
2. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 2
vyhotovenia.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.
V Žiline dňa: ...27.12. 2012...........
Vlastník :

Správca :

vl. rukou
...................................................................
Ing. Juraj Blanár,
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom

vl. rukou
.............................................................
Ing. Jozef Jurica CSc.
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PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí majetku

Vlastník - odovzdávajúci:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom

Správca - preberajúci:
Stredná priemyselná škola
Novomeského 5/24, 036 36 Martin
Zastúpený: Ing. Jozef Jurica CSc.

Dňa ...28.12. 2012........ bol vlastníkom odovzdaný a správcom prevzatý nasledovný majetok:

Odborný posudok
Názov: Vypracovanie posúdenia a návrhu sanácie striech učebňovej časti „Strednej priemyselnej
školy v Martine“
Doklad: faktúra č. 2011FI0007
Rok obstarania: 2011
Obstarávacia hodnota: 1 400,00EUR

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

vl. rukou
....................................................................
Ing. Juraj Blanár, predseda
zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom

vl. rukou
...............................................................
Ing. Jozef Jurica CSc.

3/3

