ZMLUVA
O ZVERENÍ MAJETKU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
DO SPRÁVY
uzatvorená v súlade s ust. § 6 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a Čl. 6 ods. 5, bod 5.1 písm. b) a Čl. 7 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja

Čl. I.
Zmluvné strany
Vlastník majetku:
Názov: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár, predseda
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 66 95
(ďalej len „vlastník “)
Správca preberajúci:
Názov: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. č. 11, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka
IČO: 36145050
(ďalej len „preberajúci“)
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o zverení do správy.
Správca preberajúci bol zriadený Žilinským samosprávnym krajom.

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom majetku, ktorý nadobudol do svojho
vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3b ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a ktorý je zapísaný Správou katastra
Námestovo na liste vlastníctva č. 1721 pre kat. územie Slanica, obec Námestovo, okres
Námestovo a to:
- pozemku – parcely KN – C č. 16/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2,
- pozemku – parcely KN – C č. 16/21 ostatné plochy o výmere 55 m2,
- pozemku – parcely KN – C č. 16/22 ostatné plochy o výmere 369 m2,
- pozemku – parcely KN – C č. 16/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
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(ďalej spolu v texte zmluvy „majetok“).
2. Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku, uvedeného v bode 1. tohto článku tejto
zmluvy, do správy preberajúcemu správcovi.
Čl. III.
Termín zverenia do správy
1.Majetok uvedený v Čl. II bode 1 tejto zmluvy sa zveruje do správy preberajúceho
s účinnosťou ku dňu nasledujúcemu po dni zverejnenia tejto zmluvy na internetovej stránke
vlastníka a na neurčitý čas.
2.Ku dňu zverenia do správy majetku podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je hodnota majetku
podľa Čl. II tejto zmluvy nasledovná:
a) pozemok – parcela KN – C č. 16/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2,
nadobúdacia hodnota majetku: 192,53 EUR,
účtovná hodnota majetku ku dňu zverenia majetku do správy: 192,53 EUR,
b) pozemok – parcela KN – C č. 16/21 ostatné plochy o výmere 55 m2,
nadobúdacia hodnota majetku: 2,00 EUR,
účtovná hodnota majetku ku dňu zverenia majetku do správy: 2,00 EUR,
c) pozemok – parcela KN – C č. 16/22 ostatné plochy o výmere 369 m2,
nadobúdacia hodnota majetku: 13,00 EUR,
účtovná hodnota majetku ku dňu zverenia majetku do správy: 13,00 EUR,
d) pozemok – parcela KN – C č. 16/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
nadobúdacia hodnota majetku: 132,78 EUR,
účtovná hodnota majetku ku dňu zverenia majetku do správy: 132,78 EUR.

IV.
Cena
1.Majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy sa zveruje do správy bezodplatne.

V.
Účel zverenia majetku do správy
1.Účelom zverenia majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby
správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.
2.Neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.
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Čl. VI.
Ostatné ustanovenia
1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu vlastníka majetku a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke vlastníka.
2.Vlastník majetku vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, určenej na zverenie do správy, neviaznu
žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ani práva tretích osôb.
3.Preberajúci správca vyhlasuje, že mu je známy súčasný stav zvereného majetku a v tomto
stave ho preberá.
4.Zmluvné strany tejto zmluvy si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
5.Zmluva je vyhotovená v 5-tich exemplároch, z ktorých vlastník dostane po 2 exempláre, 1
exemplár preberajúci, 2 exempláre budú zaslané príslušnej správe katastra.
V Žiline 01.10. 2012

V Dolnom Kubíne 27.09. 2012

Za vlastníka majetku:

Za preberajúceho správcu:

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

.............................................................
PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka
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Protokol
o odovzdaní a prevzatí majetku

Dňa 02.10. 2012 bol odovzdaný a prevzatý nehnuteľný majetok:
- pozemok – parcela KN – C č. 16/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2,
- pozemok – parcela KN – C č. 16/21 ostatné plochy o výmere 55 m2,
- pozemok – parcela KN – C č. 16/22 ostatné plochy o výmere 369 m2,
- pozemok – parcela KN – C č. 16/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
kat. územie Slanica, obec Námestovo, okres Námestovo,
zo správy Žilinského samosprávneho kraja do správy Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, so
sídlom Hviezdoslavovo nám. č. 11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36145050 v zmysle Zmluvy
o zverení majetku do správy zo dňa 01.10. 2012.

V Žiline 02.10. 2012
Vlastník majetku:

V Dolnom Kubíne 27.09. 2012
Preberajúci správca

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

.............................................................
PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka
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