
ZNILWA
o zverení majetku do správy správcovi

uzavretá v súlade s ustanovením §6 a §6a ods. 2 zókona NR SR č 446/200] Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskóršíchpredpisov av súlade s článkom 7 Zásadhospodárenia

a nakladania s majetkom Žtltnského samospróvneho lcraja

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Vlastník :

Názov :

Sídlo :
Štatut árny orgán:

IČo:
DIČ:
( ďalej len ,,vlastník")

a

Správca :

Názov :

Sídlo :
Štatut árny orgán:
IČo:
DIČ:
( ďalej len ,,správ ca")

Žilinsky s amo správny kraj
Komenského 48, 011 09 ŽíIina
"Ing. Erika Jurino yá,predsedníčka
zast. RNDr. Petrom Dobešom, podpredsedom na základe
splnomocnenía zo dňa 28.02. 201 8

37 808 427
2021626695

Kysucká kn ížnicav Čadci
17 . novembra 1258,022 0t Čadca
PhDr. Janka Bírová, ňaditeťka
36145068
2021435625

L
Predmet zverenia do správy

l. Žilinsk;f samosprávny kraj je v lučn m vlastníkom majetku, a to :

!nventá rne čís!o Názov majetku

oTE/12-14/0344 PC Lenovo TC Edg e 72

oTE/12-14/0372 Monitor LED GW2265M

orE/12-14/031 5 PC Lenovo TC Ed ge 72

oTE/12-14/0373 Monitor LED GW2265M

2. Ku dňu zverenia majetku do správy v termíne uvedenom v čl. il tejto zmluvy sri

ričtovné hodnoty majetku uvedeného v ods. 1 tohto č1. nasledovné:



ť

l nventá rne číslo Názov majetku Vstupná cena

oTE/12-14/0344 PC Lenovo TC Ed ge 72 1,00

oTE/12-14/0372 Monitor LED GW2265M 1,00

i OTE/12-14/031 5 PC Lenovo TC Ed ge 72 1,00

oTE/12-14/0373 Monitor LED GW2265M 1,00

Spo I u: 4,00

Majetok je evidovan; v kategórii krátkodob , neodpisovan} majetok.

3. K majetku, ktoryi je predmetom tejto zmluvy sa neviažu ži rdne dokumenty. S majetkom
nesrivisia vecné práva.

4. Predmetom tejto zmluvy je.zverenie maj tku uvedeného v bode 1 tohto člránku jeho
vlastníkom do správy správcovi.

5. Správca je povinn; a srič sne oprávnen spravovať zvereny majetok SK v srilade so
zákonom č. 4461200I Z. z. o majetku vyšších uzemn ch celkov a v srilade so Zásadami
hospodiárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako ai v srilade so srivisiacimi všeobecne
záv áznymi alebo intern}mi predpismi.

6. Neoddeliteťnou sriěasťou tejto zmluvy sa stane Protokol z odovzdania aprevzatia majetku.

il.
Účel zverenia majetku do správy

Účelom zveretia majetku uvedeného v čl. I ods. 1 do správy správcovi je jeho využitie pre
potreby správcu v srilade s predmetom jeho činnosti.

ilI.
Termín zverenia majetku do správy

Maietok uveden; v čl. I ods.l tejto zmhxy vlastník zveruje do správy správcovi dňom
.ť.{ :. í!. :.. t.n. !.!......' nadobu neurčitu.

v.
Cena

Majetok uveden v č1. I ods. 1 tejto zmluvy vlastník zveruje do správy správcovi bezodplatne.

V.
záverečné u tanovenia

1. Táto zmluva nadob da platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvn}mi stranami a ričinnosť
dňom nasledujricim po dni jej zverejnenia na webovej stranke ŽSK.



2.

a
J.

Táto zmluva bola vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktoqfch vlastník obďrži 2 vyhotovenia
a správca obdrží l vyhotovenie.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsalru porozumeli a na znak srihlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpi suj ri.

v ží1ine dňa: . . .ťP. .: .(.Ý.,. . .P. .?..0. . . . . .

Vlastník : Správca:

'' 

ň;.' ilil';;;i;;;;'';;;'.á;ilk;' / 
*

zast. RNDr. Petrom Dobešom, podpťedsedom

{

;:-;.;í-f

ň



Za odovzdávajriceho:
Povereny zamestnanec na odovzdanie majetku:

Za preberajriceho:
Riaditeťka:

Zilinsk samo právny kraj
Ing JozefVišňovsky
oddelenie informatiky

Kysucká knžnica v Čadci
PhDr. Janka Bírová

predmet odovzdania:

Preberajrici prehlasuje, že sa so stavom odovzdávaného majetku oboznámil, že nemá k nemu
žiadne v híady a že tento majetok v tomto stave preberá.

Odov

f-
l

""'Io,g 
JozeťVišňovsk}

JUD;: Pň;.'-ÓiŇMartin
riaditeť Úraau Žsr

lnventárne číslo Názov majetku

oTE/12-14/0344 PC Lenovo TC Edg e 72

oTE/12-14/0372 Monitor LED GW2265M

oTE/12-14/0315 PC Lenovo TC Edg e 72

oTE/12-14/0373 Monitor LED GW2265M

Preberajrici:


