
ZMLUvA

o zverení zhoirnotenia majetku Žilinského samosprávneho Waja do spráq, správcovi
uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákon^ č.44612001 Z. z. o majetku vyšších

územných celkov v zneni neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Zilinského samosprávneho kraja

(ďalej len ,,zmluva")

Vlastník majetku určeného na zverenie do sprály:
Nazov : ŽilinsIcY samospnivný kra.|
Sídlo : Komenského 48, 0l l 09 Žilina
7astúpený : Ing, Juraj Blanár, predseda
lCO: 37808427
DIČ: 2021626695
(d'alej aj,,vlastník")

a

Správca zriadený Žitinsk}m samosprávnym krajom:
Názov: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17 novembra 1258, 022 0l Čadca

36l45068
2021435625

Statutárny zástupca: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka
ICO:
DIČ:
(ďalej aj ,,správca")

I.
Predmet zverenia do spráry

1. Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuternosti - objektu knižnica s. č. 1258,
postaveného na pozemku KNC p. č. l138D, nachádzajúci sa v katastrálnom iuemí Čadca,
zapísaný Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom na LV č. 6467 (d'alej len
,,nehnutel'nostn'). Nehnutel'nost' je v správe správcu.

2. V roku 20l5 bola realizovaná stavba: ,,Kysucká knižnica v Čadci - rekonštrukcia
kanalizáciell, ktoráje zverená do správy správcovi,

3. Predmetom tejto zmluvy je zverenie investícií súvisiacich s obstaraním stavby a to vypracovanie
projektovej dokumentácie:

a) Názov zrealizovaných prác: Vypracovanie realizačnej PD pre stavbu "Kysucká knižnica
v cadci - rekonštrukcia kanalizácie"
Dodávatel': PROMPP s.r.o.
Doklad: Faktúra č. 20l 5FI0039
Rok obstarania: 20l 5

obstarávacia hodnota: 720,00 EUR
ll3



Zostatková hodnota: 720,00 EUR

Zhodnotenie majetku podl'a odseku 3 tohto člrinku zveruje vlastdk do spnívy správcovi, ktoný
správu majetku bez wýhrad prijíma.

účel vyuátie zve."oeilo 
"noaoot"nia 

majetku

(lěelom využitia zvereného áodnotenia majetku podťa ěl. L ods. 3 tejto zmluvy je jeho využitie
píe potíeby spnívcu v súvislosti so správou jemu zverenej nehnutel'nosti - stavby,

III.
Dátum zverenia zhodnotenia majetku do správy

Vlastdk zveruje áodnotenie majetku do správy spnávcovi dňom 3 0.12,2016.

Iv.
Doba zverenia zhodnotenia majetku do §právy

Vlastrúk zveruje áodnotenie majetku do správy správcovi na dobu newěitu.

v.
Cena

Vlastník zveruje áodnotenie majetku do správy správcovi bezodplatne.

vI.
Dokumenty viažuce sa k zhodnoteniu nehnutelhosti

K áodnoteniu nehnuteťnosti sa viaže faktura ě. 20152l, ktorá je u vlastníka evidovaná ako fa
ě. 20l5FI0039, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto arrluvy,

vII.
Majetkové práva a závázky súvi§iace s'inajetkom

Vlastnik obozrramuje správcg že so áodnotenim majetku nesúvisia áadne majetkové práva a ává?ky.

vIil.
záverďné u§tanoyenia

Táto zrnluva nadobúda platrosť dňom jej podpisu obóch zrnluvných strárr a úěinnosť dňom wedeným
v čl. III. tejto znlwy za podmieŇy zverejnerria tejto znluvy pred týmto ďáturnom.

Táto zmlwtabola vyhotovená v2 vyhotoveniach, z ktorých kažÁá zo zrrrluvných sřán obdrží po 1

vyhotovení.

Súčasťou tejto znluvy sa stane Protokol o odovzdani aprevzati áodnotenia majetku.
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'4. Zmluvné strany si zmluvu preěítali, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu sjej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

Vlastník :

v žllln" ana..,1!.:..|.?.: ?. ! é

PhDr. Janka Bírová
riaditelka

Správca :

v čadci dňa.. 2Y,,. /{. :* tU

14§, J/raj Blanar
\ fredseda
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