
ZMLUvA

o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi uzatvorená v
súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona č, 44612001Z. z. o majetku vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisov a v sú|ade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja

(d'alej len ,,zmluva")

Vlastník majetku určeného na zverenie do správy:
Názov: Žilinst<Y,, samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, 01l 09 Žilina
Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
IC:
DIČ:
(d'alej aj ..vlastník")

a

Sídlo:
Štatutárny zástupca:

tČo:
DIČ:
(d'alej aj ,.správca")

37808427

202l626695

Ul. l7. novembra 1258,022 0l Čadca
PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
36 l 45068

2021435625

Správca zriadený Zilinským samosprávnym kraiom:
Názov: Kysucká knižnica v Cadci

I.

Predmet zverenia do sprály

1. Žilinsk, samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - stavby, postavenej na

parcele C-KN č. 173812, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čadca, obec Čadca, okres
Čadca, zapísanej na LV ě. 6467 katastrálnym odborom Okresného úradu v Čadci (ďalej len

,,nehnutel'nosť"). Nehnutefnosť je v správe správcu.

2. Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku, a to projektu:

a) Názov: Vypracovanie PD na: ,,Kysucká knižnica v Čadci - modernizácia kotolne a

hydraulické ryregulovanie lykurovacieho systému"
Dodávatel': ENERMA, s.r.o.

Doklad: Faktúra č. 20I8FI0058
Rok obstarania: 20l8

. Obstarávacia hodnota: 2 994,00 EUR
Zostatková hodnota: 2 994,00 EUR



3. Neoddeliteťnou súěasťou tejto zmluvy sú:

faktúry.

il.
Účel využitia majetku

1. Účelom využitia zvéreuého majetku podl'a čl. I. tejto anluvy je jeho využitie prepotreby
správcu v súvislosti s predmetom jeho činnosti podl'a zriaďovacej listiny.

ilI.
Dátum zverenia majetku do správy

l. Vlastník meruje majetok do správy správcovi dňom 1.11.2019.

Iv.
Doba zverenia majetku do správy

1. Vlastník zveruje majetok do správy správcovi na dobu neurčitú.

v.
Cena

l. Vlastník zveruje majetok do správy správcovi bezodplatne.

vI.
Dokumenty viažuce sa k zhodnoteniŮ nehnutel'nosti

1. K zhodnoteniu nehnuteťnosti sa viaže faktúra č. 20180011, ktorá je neoddeliteťnou,súčasťou
tejto zmluvy.

VII.
Majetkové práva a závázl<y súvisiace s majetkom

1. Vlastník obozramuje správcu, že s majetkom nesúvisiažiadne majetkové právaazávázky.

VilI.
záverečaé ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
uvedeným v ěl. ilI. tejto zmluvy zapodmienky zverejneniatejto zmluvy pred Ďýmto dátumom.



4.

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktoných každá zo zm|uvných strán obdrží
po l vyhotovení.

SÚcasťou tejto zmluvy sa stane Protokol o odovzdani a prevzati zhodnotenia majetku.

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

\-lasrník:

r, žiline dň^,,,(.-../:.,..& t ý

Ing. Erika Jurinová
predsedníěka

r zastupení RNDr. Petrom Dobeš
podpredsedom ŽSt<

fu

Správca:

v Čadci dňa
/1 ťa, /o P

PhDr. Janka Bírová
riaditel'ka


