
/ zMLUvA
o zverení majetku do správy správcovi

uzavretá v súlade s ustanovením §6 a §6a ods. 2 zákona NR SR ě 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 Žittnského samosprávneho kraja

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Vlastník:
Názov : Žilinský samosprávny kraj
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Zilina
Štatutárny orgán: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka,

v zastúpení RNDr. Petrom Dobešom, podpredsedom
tČo : 37 808 427
DIČ: 2021626695
( ďalej len,,vlastník")

a

Správca:
Názov : Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: IJI. 17. novembra 1258,022 01 Čadca
Štatutámy orgán: PhDr. Janka Bírová
IČo : 36 145 068
( ďalej len,,správca")

článok I
Predmet zverenia do správy

1. ŽilinskY samosprávny kraj je výlučným vlastníkom majetku:

a) 1xstólbiely
b) 2xstoličkabiela

2, Ku dňu zvercniamajetku do správy v termíne uvedenom v Čt. n tejto zmluvy je účtovná
hodnota predmetného majetku 138,00 € (1 ks stól/50,00 €; 1 ks stolička/44,00 €).

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 ŽSr v súlade so
zákonom č. 4461200I Z. z, o majetku vyšších územných celkov a v súlade so Zásadami
hospodarenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako a.j v súlade so súvisiacimi všeobecne
záv áznými alebo internými predpismi.

6. Neoddeliteťnou súčast'ou tejto zmluvy je Protokol z odovzďartia aprevzatia majetku,



{

ČHnok II
Účel,verenia majetku do správy

Účelom zvereniamajetku uvedeného v Čt. I ods. 1 do správy správcovi je jeho využitie pre
potreby správcu v súlade s predmetom jeho činnosti,

Clánok III
Termín zverenia majetku do správy

Majetok uvedený v Čt. t ods.1 tejto zmluvy vlastník zveruje do správy správcovi dňom 22.3.
2019 na dobu neurčitú.

1.

Majetok uvedený v Čt. t ods. 1

'í t! i:t?

Clánok IV
Cena

tejto zmluvy vlastník zveruje do

čtánok V
záverečné ustanovenia

správy správcovi bezodplatne.

Táto zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke ŽSK.

Táto zmluva bola lyhotovenáv 2 vyhotoveniach, zktoýchvlastník obdrží 1 vyhotovenie
a správca obdrží 1 ryhotovenie.

Zmluvné stran1, si zmlulu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
ju r-lastnoručne podpisujú.
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dna

Ing. Erika Jurinová. predsedníčk
v zasrupení RNDr. Petrom Dobe
podpredsedom

hDr. Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci


