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ZyÁLUvA
O PREVODE SPRÁVY MAJETKU

Kysucké kuttrirne stredisko v Čadci
17 . novembra 1258, O22 0I Čadca
PhDr. Silvia Kajanková
36145203

Kysucká knižnica v Čadci
17. novembral258, O22 OI Čadca
PhDr. Janka Bírová
36145068

(odovzdávqrici a preberajrici ďalej aj ako ,pmluvné strany")

uzatváraj tuto zmluvu o prevode správy majetku

čUnot< 1
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy

1. Predmetom zmluvy je prevod správy majetku podťa Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja:
HM25|I5 A, B, C Stojan BK GC 0828 v sume 39,00

2. Predmet prevodu správy bol na základe zasadnutia inventarizačnej komisie zo d n 30. 6.

202I určeny ako prebytoěn , nakoťko z dóvodu zmeny miesta sídla organizácie je majetok
pre organizáciu neupotrebiteťn .

čbnok 2
Spósob a deň prevodu

1. Odovzdávajrici bezodplatne prevádzapreberajricemu do správy predmet prevodu správy
uvedeny v članku 1 tejto zmluvy a preberajrici predmet prevodu prijíma do svojej správy.

2. Oďovzdávajici fyzícky odovzdá a preberajrici preberie prevádzany predmet do 5 dní od
uzatvorenia tejto zmluvy oboma zmluvn}mi stranami. Dňom prevodu správy je fpické
odovzdanie aprevzatie predmetu prevodu správy a podpísanie protokolu o odovzdaní
aptevzatí majetku, ktorého správa sa touto zmluvou prevádza. Protokol o odovzdaní
aprevzati majetku sa po jeho podpísaní stáva sričasťou zmluvy.

'3. Preberajricemu je známy technic stav hnuteťného majetku, ktory je predmetom prevodu
správy a preberá ho v uvedenom stave.
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čtá.rok 3
záverečné ustanovenia
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1. Zmluvanadobrida platnosť dňom jej uzatvorenia, t. j. podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmlurm}mi stranami. Zmhxanadobrida ričinnosť dňom nasledujricim po dni jej zverejnenia
v zmysle zékonaě.21112000 Z. z. o slobodnom pdstupe k informáciáma o zmene a doplnení
niektor ch zákonov v zneni neskorších zmien.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,
preberajrici.

zktoúch jeden obdrží odovzdávajťrci a jeden

PIrD/ Silvia Kajanková/

V čadci dňa ....l!..-./:|,..!8.!Í..

PhDr. Janka Bírová
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PREBERACI PROTOKOL

Kysucké kultrírne stredisko v Čadci
17. novembra 1258, O22 0I Čadca
PhDr. Silvia Kajanková
36145203

Kysucká knžnica v Cadci
17. novembral258,022 OI Čadca
PhDr. Janka Bírová
36145068
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Predmet odovzdania a preyzatia:

HM 25115 A, B, C Stojan BK GC 0828 v sume 39,00
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V Čadci dňa ....M...!.|..u.?/...


