
ZMLUVA 

o prevode správy hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja  

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

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia 

a nakladania 

                                    s majetkom Žilinského samosprávneho kraja 

 

Vlastník hnuteľného majetku určeného na prevod do správy: 

Názov:       Ţilinský samosprávny kraj 

Sídlo:       Komenského 48, 011 09 Ţilina 

Zastúpený:      Ing. Jurajom Blanárom, predsedom 

IČO:       37 808 427 

DIČ:       2021626695 

( ďalej aj „vlastník“ ) 

 

Odovzdávajúci správca: 

Názov:       HARMÓNIA – ZpS, DSS a útulok 

Sídlo:       Ul. Republiky č.22, 010 01  Ţilina 

Štatutárny zástupca:     Mgr. Viera Fuleková, riaditeľka  

IČO:       00647748 

DIČ:       2020689319 

( ďalej len „odovzdávajúci“ ) 

 

Preberajúci správca: 

Názov:      Zariadenie pre seniorov a domov sociálny sluţieb Čadca 

Sídlo:      M. R .Štefánika 2533, 022 01  Čadca - Ţiarec 

Štatutárny zástupca:    PhDr. Eva Larišová 

IČO:      00632503 

DIČ:      2020560047 

( ďalej len „odovzdávajúci“ ) 

(odovzdávajúci a preberajúci správca sú organizácie zriadené Ţilinským samosprávnym 

krajom) 

I. 

Predmet prevodu 

 

• Odovzdávajúci je správcom hnuteľného majetku, ktorý je vlastníctvom Ţilinského 

samosprávneho kraja, a to: 

               - elektrický varný kotol 85 l 

   - inventárne číslo: 4 541 19  
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    - rok výroby: 2006 

  -  obstarávacia cena: 5 311,03 € 

  - odpisy k 31.10.2015: 5 311,03 € 

Zostatková účtovná hodnota tohto majetku k 31.10.2015 je 0,00 €.   

 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je prevod hnuteľného majetku uvedeného v ods. 1 tohto článku 

    zo správy odovzdávajúceho do správy preberajúceho. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Zápisnica o odovzdaní a prevzatí majetku. 

 

 

                                                                       II. 

                                                      Účel prevodu správy 

Účelom prevody správy hnuteľného majetku uvedeného v čl. I. odst. 1 do správy preberajúce- 

ho je jeho vyuţitie pre potreby preberajúceho v súlade s predmetom jeho činnosti. 

 

                                                                      III. 

                                                     Dôvod prevodu správy   

HARMÓNIA ZpS DSS a útulok získala uvedený majetok v roku 2014 prevodom správy z 

DSS a ZpS Horelica  do objektu Útulok, ale v súčasnosti ho nevyuţíva, nakoľko by sme  

museli prerobiť celú elektroinštaláciu v kuchyni, čo je pre nás finančne náročné. 

  

                                                                   IV. 

                                                    Termín prevodu správy 

Správa majetku uvedeného v čl. I ods. 1 tejto zmluvy sa prevádza s účinnosťou od      

........26.11.2015....…............ . 

 

                                                                     V. 

                                                                   Cena 

Správa majetku uvedeného v čl. I ods. 1 tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne. 

 

                                                                      VI. 

                                                         Záverečné ustanovenia 

• Odovzdávajúci prevádza správu majetku uvedeného v čl. I ods. 1 tejto zmluvy do 

správy preberajúcemu na dobu neurčitú. 

2. Odovzdávajúci vyhlasuje, ţe na majetku, ktorý je predmetom prevodu správy podľa tejto 

zmluvy, neviaznu ţiadne majetkové ani iné práva tretích osôb alebo záväzky voči tretím 

osobám. 

3. Preberajúci je povinný a súčasne oprávnený spravovať prevádzaný majetok ŢSK v súlade 

so zákonom č. 446/2001 Z.z. O majetku vyšších územných celkov a v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom ŢSK, ako aj v súlade so súvisiacimi všeobecne 

záväznými alebo internými predpismi. 
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4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

odovzdania a prevzatia majetku uvedeného v č. I ods. 1 tejto zmluvy zo správy 

odovzdávajúceho do správy preberajúceho. 

5. Táto zmluvy bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých kaţdá zo zmluvných strán 

obdrţí  po 1 ks vyhotovenia. 

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

ju vlastnoručne podpisujú. 

 

                                                                     

Prílohou tejto zmluvy je súhlas predsedu ŢSK s bezodplatným prevodom prebytočného 

majetku. 

 

 

 

 

V Ţiline dňa: 26.11.2015 

 

 

 

 

              Odovzdávajúci:                                                                     Preberajúci: 

 

 

 

 

           …..............................                                                      ….......................... 

 

          Mgr. Fuleková Viera                                                      PhDr. Eva Larišová 

 riaditeľka HARMÓNIE-ZpS DSS                                riaditeľka ZpS DSS Čadca - Ţiarec 

                    a útulku                                         
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                                                                ZÁPISNICA 

 

                                                    o odovzdaní a a prevzatí majetku 

 

 

Dňa …26.11.2015..  bol odovzdaný a prevzatý nasledovný hnuteľný majetok: 

 

 

elektrický varný kotol 85 l  

• inventárne číslo:  4 541 19 

• rok výroby:  2006 

• obstarávacia cena: 5 311,03 € 

• odpisy k 31.10.2015 sú  5 311,03 € 

Zostatková účtovná hodnota tohto majetku k 31.10.2015 je 0,00  €. 

 

 

Zo správy HAMÓNIA -ZpS DSS a útulok, ul. Republiky 22, 010 01 Ţilina 

do správy Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Čadca, M. R. Štefánika 

podľa zmluvy o prevode správy majetku zo dňa  …26.11.2015.. . 

 

 

 

Odovzdávajúci:              HARMÓNIA – ZpS  DSS a útulok 

                                         Ul. Republiky 22 

                                         010 01  Ţilina   

                                         Zastúpený: Mgr.Viera Fuleková 

                                         riaditeľka                                              …............................. 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

Preberajúci:                 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Čadca 

                                        M. R. Štefánika 2533 

                                        022 01  Čadca - Ţiarec 

                                        Zastúpený:PhDr. Eva Larišová 

                                        riaditeľka                                                   ...................................                                                                                                                                                        
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