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Z}ILUVA
o zverení majetku do správy správcovi

uzavt:.i,. r lade sustanovením 6.., j{-.,.;. --:-ikonaNRSR č446/2001 Z.z.on:-:,.:,:.",",.:ších
-'n''i"'ch 

"'*',',:#,:!o::i!",';,jlr,;;: 'r, ,,,'), ,I'!íí::;í;:::;: #;d 
hosPt,,i-:-"::-;

meizi nasledujricimi zmluvn}mi str--ri :

\-lastník:
\ázor,:
Sídlo:
Statut árny orgán:

ICO:
( d'alej len ,,vlastník")

Správca:
\ázov:
Sídlo:
Štatut árny orgán:
IČo:
( d'alej len ,,správQa")

Zilinsk,. s3]llosprár,n1 li:._,

Konre l]sxč]jtr -l8. 01 1 09 Z.... _,

Ing.., Errii. Jurinor-á. predsec:_; x:-
v zas|upenl R\Dr. PetrolTl Dtr'ocšt ]i. F..dpredsedom
3- t_,E j]-

a

Kl,sucká knižnica v Čadci
Ul. 17. no\,enrbra 1258, O22 OI Čaďca
PhDr. Janka Bíror,á. riaditeťka
36 I45 068

Čtá.rok I
Predm et nerenia do spráw

1. Žilinsky samosprávny kraj je vylučnym vlastníkom majetku:

a) lxdreven; vláčik

2. Ku dňu zverenia majetku do správy v termíne uvedenom v Čt. III tejto zmluvy je ričtovná
hodnota predmetného majetku 300,00 .

' 3. K majetku, ktor; je predmetom tejto zmluvy sa neviažu žiadne dokumenty. S majetkom
nesrivisia vecné práv a.

4, Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku uvedeného v bode 1 tohto článku jeho vlastníkom
do správy správcovi.

5. Správca je povinn; a s časne oprávnen; spravovať zvereny majetok ŽSr .r, srilade so
zákonom č. 4461200I Z. z. o majetku vyšších tnemnych celkov a v srilade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako ai v srilade so srivisiacimi všeobecne
záváznymi alebo intern; mi predpismi.

6. Neoddeliteťnou s časťou tejto zmluvy sa stane Protokol o odovzdaní aptevzatímajetku.



ČHnok II
Účel zverenir majetku do správy

Úěelom zverenia majetku uvedeného v ČL t ods. 1 do správy správcovi je jeho rlužitie pre
potneb;- správcu v súlade s predmetom jebo činnosti.

Črirrt nt
Termín n,cnrir njctku do správy

Majetok uvedený v Čl. I ods.1 tejto zmlur;- tla<rrík zr-enrje do správy správcovi dňom 01.01.2020
na dobu neurčitu.

Óinok tV
Cene

Majetok uvedený v Čt. t ods. 1 tejto zmlw1, vlastník zveruje do spnívy spnívcovi bezodplatne.

Clánok V
ziverďné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnoď dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej strránke ŽSK.

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorych vlastrík obdrží 1 vyhotovenie
asprávca obdrží 1 vyhotovenie.

Zmhxné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsatrom ju
vlastnoruěne podpi suj ú.

v Žiline dňa 4ť íI fi/// dňa // uq
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Ing. Erika Jtrrinovéy predset
v zasfupení RNDr. Petrom D

PhDr. Janka Bírová,
riaditeťka

podpredsedom



PRoToKoL
o odovzdaní a prevzatí majetku

nazákJade uzatvorenej Zmluvy o 
7vereytmaietku 

Žilinskéhoymosprávneho kraja do spár)
spravcovl ro anu .,1í..'ťl.,t!.l...

Za odovzdávajriceho:
Povereny zamestnanec na odovzdanie majetku:

Za pteberajriceho:
Riaditeťka:

Zilinsk samosprávnv kraj
Mgr. Zuzana Miěíkor,á

Kysucká knižnica v Čadci
P}rDr. Janka Bírová

predmet odovzdania:

a) 1xdrevenyvláčik

Preberajrici prehlasuje, že sa so stavom odovzďávaného
žíadne vyhrady a že tento majetok v tomto stave preberá.

majetku obozrrámil, že nemá k nemu

Odovzdávajuci: Preberaj rici:

7aova PhD;.' ;;"k; ;i;;; ;" 
n " " " " " "


