ZMLUVA
o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja č.
uzatvorená v súlade s § 6 a 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a Článku 7 a 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov
(ďalej len „zmluva")
ČI. I
Zmluvné strany
Správca odovzdávajúci:
Názov:
Stredná odborná škola technická
Sídlo:
Okružná 693, 022 01 Čadca
Štatutárny zástupca:
Ing. František Kajánek, riaditeľ školy
IČO:
00891452
DIČ:
2020551742
(ďalej len „ odovzdávajúci správca“)
Správca preberajúci:
Názov:
KONZERVATÓRIUM
Sídlo:
J.M.Hurbana 48, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca:
Mgr.art.Milan Oravec ArtD.
IČO:
00162752
DIČ:
2021487699
(ďalej len „preberajúci správca“, odovzdávajúci správca a preberajúci správca spolu ďalej ako
„zmluvné strany“)
Zmluvné strany sú organizácie zriadené Žilinským samosprávnym krajom.
Čl. II
Predmet prevodu správy
1.

Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom hnuteľného majetku v správe odovzdávajúceho
správcu, a to:
Názov:
Piano Weinbach
inventárne číslo:
210/1
rok nadobudnutia:
2000

2.

Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku uvedeného v odseku 1 tohto článku zo
správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi. Preberajúci správca
správu majetku bez výhrad prijíma.
Čl. III
Deň prevodu správy majetku a hodnota prevádzaného majetku

1.

Správa majetku zo správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúceho správcu sa
prevádza dňom ....................

2.

Ku dňu prevodu správy majetku podľa odseku 1 tohto článku je hodnota majetku podľa
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Čl. II tejto zmluvy nasledovná:
- vstupná cena:
- zostatková cena:

543,72 €
543,72 €
Čl. IV
Cena

Správa majetku uvedeného v Čl. II ods. l tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne.
Čl. V
Účel využitia predmetu prevodu správy
Účelom využitia predmetu prevodu správy uvedeného v Čl. II tejto zmluvy je jeho využitie pre
potreby preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1.

Správa majetku zo správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúceho správcu sa
prevádza na dobu neurčitú.

2.

Odovzdávajúci správca vyhlasuje, že na majetok, ktorý je predmetom prevodu správy podľa Čl.
II tejto zmluvy, sa neviažu žiadne majetkové ani iné práva tretích osôb alebo záväzky voči
tretím osobám.

3.

Preberajúci správca je povinný a súčasne oprávnený spravovať prevádzaný majetok ŽSK
v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
právnych predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK
v znení neskorších dodatkov, ako aj v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými alebo
internými predpismi.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom
prevodu správy majetku uvedeného v Čl. III odsek 1 v tejto zmluve s podmienkou, že bola pred
týmto dňom zverejnená na webovom sídle obidvoch zmluvných strán.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí majetku podľa tejto zmluvy spíšu
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, a to bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto
zmluvy, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží ŽSK,
odovzdávajúci správca a preberajúci správca.

Správca odovzdávajúci:

Správca preberajúci:

V .................., dňa ......................

V .............., dňa..........................

.....................................................
Ing. František Kajánek

.............................................................
Mgr.art.Milan Oravec ArtD.
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