Dodatok č. 1
k Zmluve o zverení majetku do správy správcu,
ktorá bola uzavretá v zmysle s ust. § 6 ods. 2 a ust. § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 a 7 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Ţilinského samosprávneho kraja
medzi:

Vlastník:
Žilinský samosprávny kraj
so sídlom ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár, predseda
IČO: 378 08 427
DIČ: 202 162 66 95
(ďalej len ako „ŽSK“ alebo „vlastník“)
a
Správca:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
so sídlom M. Rázusa 104, 010 01 Ţilina
právna forma: príspevková organizácia
zriaďovateľ: Ţilinský samosprávny kraj
Štatutárny orgán: Ing. Milan Puchoň, riaditeľ
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
IČ DPH: SK 2022299059
(ďalej len ako „SC ŽSK“ alebo „správca“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
Čl. I.
Úvodné ustanovenia dodatku
1. ŢSK na základe Zmluvy o zverení majetku do správy správcu, ktorá bola uzavretá dňa
08. 11. 2011, zveril SC ŢSK do správy vozidlá, ktoré slúţia na realizáciu projektu
Beskydsko – Javorníckej lyţiarskej beţeckej magistrály a ktoré sú bliţšie špecifikované
v Zmluve o zverení majetku do správy správcu (ďalej len ako „Zmluva o zverení majetku do
správy správcu“).
2. Vzhľadom k tomu, ţe Dodávateľ č. 2 (spoločnosť ARRENT s.r.o., Zimná 12, 040 01
Košice, IČO: 45447209) dodal ŢSK aj ďalšie zariadenia na úpravu lyţiarskej beţeckej trate
uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy správcu.
Čl. II.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Čl. I. Úvodné ustanovenia Zmluvy o zverení majetku do
správy správcu bode 4. sa dopĺňa o nový bod 4.3., ktorý znie:
„4.3. Dodávateľ č. 2 dodal ŽSK nasledujúce zariadenia na úpravu lyžiarskej bežeckej trate:
- stopovač GinzuGroomer v počte kusov: 2 (dva) (ďalej len ako „stopovače“).“

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Čl. II. Predmet zmluvy Zmluvy o zverení majetku do
správy správcu bod 1 sa mení tak, ţe znie:
„1.1. ŽSK zveruje do správy správcu vozidlá uvedené v článku I. bod 4.1. a 4.2. tejto zmluvy
v celkovej nadobúdacej hodnote 168.207,60 EUR vrátane DPH.
1.2. ŽSK zveruje do správy správcu stopovače uvedené v článku I. bod 4.3. tejto zmluvy
v celkovej nadobúdacej hodnote 20.040,-- EUR vrátane DPH.
(ďalej spolu aj ako „zverovaný/zverený majetok“ alebo „majetok“).“
3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Čl. II. Predmet zmluvy Zmluvy o zverení majetku do
správy správcu bod 3 sa mení tak, ţe znie:
„3. Bližšia špecifikácia zverovaného majetku je uvedená vo faktúre Dodávateľa č. 1 2011117 ktorá bola vystavená dňa 28.10. 2011, vo faktúra Dodávateľa č. 2 – FV110112,
ktorá bola vystavená dňa 03. 11. 2011 a vo faktúre Dodávateľa č. 2 – FV110126, ktorá bola
vystavená dňa 28.12. 2011 a ktorými faktúrami dodávatelia vyúčtovali ŽSK kúpnu cenu
vozidiel a stopovačov a ktorých prílohami sú odovzdávajúce protokoly (dodacie listy). Kópie
faktúr spolu s kópiami odovzdávacích protokolov (dodacích listov) odovzdáva ŽSK pri
uzavretí tejto zmluvy a dodatku č. 1 správcovi, čo správca potvrdzuje podpisom tejto zmluvy
resp. podpisom dodatku č. 1 k tejto zmluve. Zverovaný majetok je ďalej špecifikovaný aj
v Kúpnej zmluve č. 1 a v Kúpnej zmluve č. 2 a ich prílohách.“
4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Čl. II. Predmet zmluvy Zmluvy o zverení majetku do
správy správcu bod 5 sa mení tak, ţe znie:
„5. Zverovaný majetok sa bude nachádzať v priestoroch správcu a to nasledovne:
zverovaný majetok uvedený v bodoch 4.1., 4.2. a 4.3. článku I. tejto zmluvy bude mať
domovskú základňu: SC ŽSK, Závod Kysuce so sídlom A. Hlinku 2621, Čadca.“
5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Čl. IV. Dátum zverenia Zmluvy o zverení majetku do
správy správcu bod 1 sa mení tak, ţe znie:
„Čl. IV.
Dátum zverenia
1.1. ŽSK zveruje majetok uvedený v čl. II. bod 1.1. v spojení s čl. I bod 4.1. a 4.2. tejto zmluvy
do správy správcovi s účinnosťou podľa dňa účinnosti tejto zmluvy (vrátane).
1.2. ŽSK zveruje majetok uvedený v čl. II bod 1.2. v spojení s čl. I bod 4.3. tejto zmluvy do
správy správcovi s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni, kedy bude dodatok č. 1 zverejnený
na webovom sídle ŽSK (vrátane).“
6. Zmluvné strany sa dohodli, ţe ostatné ustanovenia Zmluvy o zverení majetku do správy
správcu zostávajú nezmenené.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. So zverením majetku do správy správcu vyslovuje súhlas predseda Ţilinského
samosprávneho kraja v zmysle článku 7 ods. 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom ŢSK a to tak, ţe tento Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy
správcu uzatvára.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle ŢSK.
3. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku podpísaný odovzdávajúcim ŢSK a preberajúcim
správcom tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 ako Príloha č. 1.
4. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú určené pre
ŢSK, 1 (jeden) pre správcu.
5. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
Prílohy:
Príloha č. 1 - Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku ŢSK do správy správcu
V Ţiline dňa 26 januára 2012

Pečiatka
.......................................................
Vlastník
Ţilinský samosprávny kraj
Ing. Juraj Blanár v.r.
predseda

V Ţiline dňa 26 januára 2012

Pečiatka
...........................................................
Správca
Správa ciest Ţilinského samosprávneho kraja
Ing. Milan Puchoň v.r.
riaditeľ

Príloha č. 1
k Dodatku č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy správcu
Protokol
o odovzdaní a prevzatí majetku ŽSK do správy správcu
Projekt: Beskydsko – Javornícka lyžiarska bežecká magistrála
Odovzdávajúci:
Vlastník: Ţilinský samosprávny kraj
so sídlom Komenského 48, 011 09 Ţilina, IČO: 378 08 427
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda
Preberajúci:
Správca: Správa ciest Ţilinského samosprávneho kraja
so sídlom M. Rázusa 104, 010 01 Ţilina, IČO: 42054575
Zastúpený: Ing. Milan Puchoň, riaditeľ
Predmet odovzdania a prevzatia:
Účastníci tohto protokolu prehlasujú, ţe dátumom uzavretia tohto protokolu došlo
k odovzdaniu a prevzatiu nasledujúceho majetku ŢSK a s ním súvisiacich dokumentov do
správy správcu:
- Majetok – stopovače uvedené v čl. II. bod 1.2. v spojení s čl. I bod 4.3. zmluvy o zverení
majetku do správy správcu v znení dodatku č. 1
- Dokumenty: kópia faktúry spoločnosti ARRENT s.r.o. č. FV110126.
V Ţiline dňa ..........januára 2012
Za odovzdávajúceho:

.................................................
Ing. Juraj Blanár, predseda

Za preberajúceho:

..................................................
Ing. Milan Puchoň

