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ZMLUVA č. 860/2020/OSV 
 

o zverení hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi uzatvorená       

v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Žilinského samosprávneho kraja 

                                                                 (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Vlastník hnuteľného majetku určeného na zverenie do správy : 
Názov  :                                     Žilinský samosprávny  kraj 

Sídlo :                                        Komenského  48,  011 09  Žilina 

Zastúpený :                                Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

IČO :                                          37 808 427 

DIČ:                                           2021 626 695 

( ďalej aj „vlastník“ )   

 

a 

 

Správca zriadený Žilinským samosprávnym krajom: 

Názov :                                      Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 

Sídlo :                                        Martina Hattalu 2161/3, 026 01  Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:                       Ing. Tatiana Nesvadbová, riaditeľka 

IČO :                                          17 060 664 

DIČ :                                          2020 562 324  

( ďalej aj „správca“) 

 

 

I. 

Predmet zverenia do správy 

 

1. Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, a to : 

 

Stojan na dezinfekciu kovový s automatickým dávkovačom dezinfekcie 1100 ml, špecifikované 

v  Dodacom liste č. 2032320, ktorého kópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1,  

       - rok obstarania:           2020  

      - počet kusov:                 1 ks 

 - jednotková cena:      68,40 € 

            - obstarávacia hodnota:     68,40 € 

            - odpisy k 30.12.2020:                           0,00 € 

            - zostatková hodnota k 30.12.2020:   68,40 € 

 - kód zdroja:            111 

            - faktické umiestnenie: na vstupe do jednotlivých budov zariadenia sociálnych služieb správcu  

            - určenie:      poskytovať kvalitné sociálne služby v záujme ochrany života a zdravia prijímateľov 

sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb správcu za podmienky 

dodržiavania aktuálne záväzných bezpečnostných epidemiologických opatrení. 

      (ďalej len „majetok“). 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku jeho vlastníkom do správy správcovi, ktorý správu 

majetku bez výhrad prijíma. 
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3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sa stane Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.      

 

 

II. 

Účel využitia majetku  

 

Účelom využitia majetku je jeho využitie pre potreby správcu v súlade s predmetom jeho činnosti podľa 

zriaďovacej listiny. 

 

III. 

Deň zverenia majetku do správy 

 

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi dňom 30.12.2020. 

 

 

IV. 

Doba zverenia majetku do správy 

 

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi na dobu neurčitú. 

 

 

V. 

Cena 

 

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi bezodplatne.  

 

 

VI. 

Dokumenty viažuce sa k majetku 

 

K majetku sa viažu nasledujúce dokumenty: 

- Dodací list č. 2032320, ktorého kópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1,   

- Faktúra  č. 202010133  evidovaná  u  vlastníka  pod  číslom  2020FD1288,  ktorej  kópia  tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2, 

- Kúpna zmluva č. Z202031174_Z zo dňa 1.12.2020, ktorej kópia tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku.  

 

 

VII. 

Majetkové práva a záväzky súvisiace s majetkom 

 

1. Vlastník oboznamuje správcu, že majetok nadobudol s finančnou podporou Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.  

 

2. Vlastník oboznamuje správcu, že s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky uzatvoril dňa  13.11.2020 Zmluvu č. 889/2020 o poskytnutí dotácie na projekt. 

Predmetná  zmluva je zverejnená aj na webovom sídle vlastníka (www.zilinskazupa.sk) v záložke 

zmluvy, objednávky, faktúry pod číslom 794/2020/OSV. 

 

 

http://www.zilinskazupa.sk/
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3. Vlastník oboznámil a oboznamuje  správcu,  že na základe zmluvy špecifikovanej v ods. 2. tohto článku 

majetok musí byť označený povinným textom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora 

regionálneho rozvoja“ (ďalej len „povinný text“) a logom Ministerstva investícií,  regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „logo“).    

 

4. Správca čestne prehlasuje, že pozná a je mu známy obsah zmluvy špecifikovanej v ods. 2. tohto 

článku. 

 

5. Správca čestne prehlasuje, že mu vlastník doručil povinný text a logo. 

 

6. Správca sa zaväzuje, že majetok bude nepretržite označený povinným textom a logom.  

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami za podmienky, že bola 

zverejnená a účinnosť dňom uvedeným v čl. III. tejto zmluvy.  

Správca je povinný bez zbytočného odkladu doručiť vlastníkovi doklad preukazujúci zverejnenie tejto 

zmluvy. 

 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží vlastník 

a  jedno vyhotovenie správca. 

 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Žiline dňa  21.12.2020 

 

 

Vlastník :                                                                                      Správca : 

 

 

 

 

 

..................................................................                                  ....................................................................  

     Ing. Erika Jurinová, v.r.           Ing. Tatiana Nesvadbová, v.r. 

 predsedníčka                      riaditeľka      

 


