
ZMLUvA

o zver€ní majetku Žilinského samosprávneho kraja do spráry správcovi uzatvorená v súlade s
ustanovením § 6 a § 6a zákona č. 4461200l Z. z. o majetkru vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

Zilinského samosprávneho kraja
(ďalej len ,,zmluva")

Vlastnik majetku určeného na zverenie do sprály:
Názov: Zilinshý samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, 01l 09 Zilina
Zastúpený: Ing, Erika Jurinová, predsedníčka
lCO:
DIČ:
(d'alej aj,,vlastník")

a

Správca zriadeny Žilinst}m samosprávnym kraf,om:
Názov: kvsucká knižnica v cadci
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
ICO:
DIČ:
(d'alej aj ,,správca")

2

l,

3180842,7
2021626695

Ul. 17 novembra 1258, 02201 Čadca
PhDr. Janka Bírová, riaditeťka
36145068
2021435625

L
Predmet zverenia do sprár1

Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnutelhosti - objektu knižnica s. č. 1258,
postaveného na pozemku KNC p. č. l738l2, nachádzajúceho sa v katastrálnom územi Cadca, obec
Čadca, okres Čadca, zapísaného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom naLY ó.646'7
(d'alej len ,,nehnutel'nosť"). Nehnutel'nosť je v správe správcu.

Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku, a to projektovej dokumentácie:

a) Názov: Vypracovanie PD ,,Kysucká knřnica v Čadci - stavebné úpraly - nadstrešenie
schodísk"
Dodávatel': lng. arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO, Sládkovičova 2876/2a,022 0l Čadca
Doklad: Faktúra č. 1 605, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0038
Rok obstarania: 20l6
Obstarávacia hodnota: 2 400,00 EUR
Zostatková hodnota: 2 400"00 EUR
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b) Názov: Vypracovanie PD ,,Kysucká knžnica v Čadci - stavebné úpravy - vybudovanie
letnej čitárne"
Dodávatel': Ing. arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO, Sládkovičova 2876/2a,022 01 Čadca
Doklad: Faktúra č, 1606, ktoráje u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 20l6Fl004l
Rok obstarania: 20l 6
Obstarávacia hodnota: 2 400,00 EUR
Zostatková hodnota: 2 400,00 EUR

c) Názov: Vypracovanie PD,,KysucM knřnica v Čadci - rybudovanie letnej čitárne"
Dodávatel': Ing, arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO, Sládkoviěova 2876/2a,022 0l Cadca
Doklad: Faktúra ě, l 607, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 20l óFI0082
Rok obstarania: 20l6
obstarávacia hodnota: 499,99 EUR
Zostatková hodnota: 499.99 EUR

j. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú:
- protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
- faktúry

il.
Účel využitia majetku

Účelom využitia zvereného majetku podl'a čl. I. tejto zmluvy je jeho využitie pre potreby správcu
r sťrvislosti s predmetom jeho činnosti podťa zriad'ovacej listiny.

III.
Dátum zverenia majetku do spráry

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi dňom 31.1.20l8.

Iv,
Doba zverenia majetku do sprály

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi na dobu neurčitú

v,
Cena

vlastník zveruje majetok do správy správcovi bezodplatne.

VI.
Majetkové práva a závázl<y súvisiace s majetkom

ylastník oboznamuje správcu, že s majetkom nesúvisia žiadne majetkové práva a záv'ázky.

2/3



J-

l.

vII.
7Áverďrné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platr:rosť dlíom jej podpisu oboch zrrlwných strán a účinnosť dňom
wedeným v čl. IIL tejto zmluvy za podmienky zverejnenia tejto zrrrlrrvy pred týmto dátumom.

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých kažÁá m zmluvných stran obdrži po l
vyhotovení.

Súěastbu tejto zmluvy sa stane Protokol o odovzdaní a prevzatí áodnotenia majetku.

Zmluvné strany si zmluw prečitali, jej obsahu porozumeli ala znak súhlasu sjej obsahom ju
vlastnoruěne podpisujú.

Vlastník:

v Žiline dňa.
19 JAl|.2018

Správca:

PhDr. Janka Bírová
riaditelka
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PRoToKoL
o odovzdaní a prevzatí majetku

na základe llzatvorenej Zmluvy o zvereni majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy
správcovi zo dňa 31.1 .201 8

Odovzdávajúci:
Zilinský samosprávny kraj
Komenského 48. 01 l 09 Zilina
Zastúpený: Mgr. Miroslava Ševčíková Šumská, riaditeťka odboru poverená vedením

Preberajúci správca:
Kysucká knižnica v Cadci
Ul, l7 novembra 1258. 022 01 Cadca
Zastúpený: PhDr,. Janka Bírová, riaditelka

Dňa 31.1.2018 odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá projektovú dokumentáciu as ňou
sťrvisiace doklady:

a) Názov: Vypracovanie PD ,,Kysucká knžnica v Čadci - stavebné úpravy -
nadstrešenie schodísk"
Dodávatef: Ing. arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO, Sládkovičova 2876l2a,
022 Ol Čadca
Doklad: Faktúra č, 1605, ktoráje u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0038
Rok obstarania:20l6
Obstarávacia hodnota: 2 400,00 EUR
Zostatková hodnota: 2 400,00 EUR

b) Názov: Vypracovanie PD ,,Kysucká knžnica v Čadci - stavebné úpravy -
rybudovanie letnej čitárne"
Dodávatel': Irrg. arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO, Sládkovičova2876/2a,
022 01, Čadca
Doklad: Faktúra č. 1606, ktoráje u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0041
Rok obstarania: 2016
Obstarávacia hodnota: 2 400,00 EUR
Zostatková hodnota: 2 400,00 EUR

c) Názov: Vypracovanie PD ,,Kysucká knřnica v Čadci - vybudovanie ietnej čitárne"
Dodávate]': Ing. arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO, Sládkovičova 2876l2a,
022 01 Čadca
Doklad: Faktúra č. 1607, ktoráje u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0082
Rok obstarania: 20l6
Obstarávacia hodnota: 499,99 EUR
Zostatková hodnota: 499,99 EUR

\i.!a.]l§a!uar Preberajúci:

-

PhDr. Janka Bírová


