ZMLUVA

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“)
a
Správca :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny orgán:
IČO :

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

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01 Čadca
Mgr. Silvia Petreková
36145203

( ďalej len „správca“)

I.
Predmet zverenia do správy
1. Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom majetku, a to :
1ks reklamný transparent ŽSK vrátane skladacích stojanov
Inventárne čislo: 971/14-08/0829
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2.

Ku dňu zverenia majetku do správy v termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy je
obstarávacia cena majetku uvedeného v ods. 1 tohto čl. 355,51EUR.
Transparent je v kategórii krátkodobého, neodpisovaného majetku.

3.

K majetku, ktorý je predmetom tejto zmluvy sa neviažu žiadne dokumenty. S majetkom
nesúvisia vecné práva.

4. Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku uvedeného v bode 1 tohto článku jeho
vlastníkom do správy správcovi.
5. 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.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Protokol z odovzdania a prevzatia majetku.

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.

III.
Termín zverenia majetku do správy
Majetok uvedený v čl. I ods.1 tejto zmluvy vlastník zveruje do správy správcovi dňom
......22.06. 2012......... na dobu neurčitú.

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