
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy

uzatvorená v zmysle § 6 a § 6a zákona Č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisova § 7 a § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského

samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov (ďalej len "zmluva")

Čl.I

Zmluvné strany

Vlastník majetku (zriaďovateľ):

Názov: Žilinský samosprávny kraj

Sídlo: Komenského 48,011 09 Žilina

Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda

zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom

Bankové spojenie: 0360366110/5600

IČO: 37808427

(ďalej len "vlastník")

Správca preberajúci:

Názov: Stredná odborná škola

Sídlo: Hattalova 968/33, Námestovo, 029 01

Štatutárny zástupca: Ing. Erika Šušková

IČO:

DIČ:

17053846

(ďalej len" správca" alebo "preberajúci")

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Vlastník nadobudne majetok uvedený v tejto zmluve Darovacou zmluvou

Č. B-201111462-017053846, ktorú uzatvoril s darcom: Ústavom informácií a prognóz

školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava (ďalej len .Darovacia zmluva"). Správca je

s obsahom Darovacej zmluvy oboznámený.
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2. Predmetom tejto zmluvy je zverenie darovaného majetku podľa Darovacej zmluvy do

správy preberajúcemu správcovi a to:

výpočtovej techniky, softvérového vybavenia a odbornej literatúry - ktoré sú bližšie

uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddelitel'nú súčasť.

Príloha Č. l je kópiou prílohy č.l, ktorá je súčasťou Darovacej zmluvy uvedenej v bode 1

tohto článku.

3. Preberajúci správca správu majetku bez výhrad prijíma.

Čl. III

Dátum zverenia majetku do správy a hodnota zverovaného majetku

1. Majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy sa zveruje do správy správcovi od prvého dňa

nadobudnutia účinnosti Darovacej zmluvy uvedenej v bode 1 Čl. II tejto zmluvy.

2. Ku dňu zverenia majetku do správy podľa bodu l tohto článku je účtovná hodnota majetku

(nadobúdacia hodnota, zostatková hodnota) podľa Čl. II uvedená v prílohe č.l, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, záväzkami,

vecnými právami a pod.

Čl. IV

Cena

1. Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne.

Čl. V

Dôvod a účel zverenia majetku správy

1. Dôvodom zverenia majetku do správy je splnenie účelu, ktorý určil v Darovacej zmluve

darca.

2. Účelom zverenia majetku do správy preberajúceho správcu je plnenie úloh preneseného

výkonu štátnej správy na úseku školstva a správca je povinný tento majetok využívať

výlučne pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a v súvislosti s ním.
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Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zverenie majetku do správy sa uskutočňuje podl'a Čl.7 ods. 5 písm. a) Zásad hospodárenia

a nakladania s maj etkom Žilinského samosprávneho kraj a (so súhlasom predsedu Žilinského

samosprávneho kraja).

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom

zverema majetku uvedeného v Čl. III. bod 1 v tejto zmluve. Túto zmluvu

o zverení majú povinnosť zverejniť na webovom sídle obidve zmluvné strany.

4. Vzhl'adom na to , že správca užíva majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy bezprostredne

do dátumu nadobudnutia jej účinnosti a to na základe Zmluvy o výpožičke, ktorú má

uzatvorenú s Ústavom informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

(darcom), podpísaním tejto zmluvy o zverení majetku sa súčasne vyhotovuje aj Protokol

o odovzdaní a prevzatí majetku podl'a Článku 7 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (fyzické odovzdanie a prevzatie majetku), ktorý

nadobudne účinnosť súčasne so zmluvou o zverení majetku.

5. Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je príloha Č. 1.

6. Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden výtlačok obdrží

preberajúci správca a dva výtlačky vlastník (odovzdávajúci).

V Žiline dňa .

Vlastník:

········ ..·....··....··..······ ..·················f····· ....··
Ing. Juraj Blanár, predseaa

zast. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom

Ing. Erika Šušková

riaditel'ka školy
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