
ZMLUV A

o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi
uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR c. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisova v súlade
s clánkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
(dalej len "zmluva")

Vlastník majetku urceného na zverenie do správy:
Názov: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48,011 09 Žilina
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda
ICO: 37 808427
DIC: 2021626695
( dalej aj "vlastník")

a

Správca zriadený Žilinským samosprávnym krajom:
Názov: Spojená škola
Sídlo: Cervenej armády25, 03601 Martin
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Zanovit
ICO: 17050499
DIC: 2020598481
( dalej aj "správca")

l.
Predmet zverenia do správy

1. Žilinský samosprávnykraj je výlucnýmvlastníkom majetku, a to :

Projektovádokumentácia:

Názov: Realizacnáprojektová dokumentácia"Rekonštrukcia strešných svetlíkov na budove dielní
- Spojená škola, ul. Cervenej armády,Martin"
Doklad: faktúra c.2013FI0053
Rok obstarania: 2013
Obstarávaciahodnota: 2 940,00Eur

2. Predmetomtejto zmluvyje zverenie majetkuuvedenéhov bode 1. tohto clánkujeho
vlastníkom do správy správcovi,ktorý správumajetku bez výhrad prijíma.

3. Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvysú:
- Protokolo odovzdanía prevzatí majetku
- Faktúra

II.
Úcelvyužitiamajetku

Úcelomvyužitia majetkuuvedeného v cl. I. ods. 1.Tejto zmluvy je jeho využitie pre potreby správcu
v súlades predmetomjeho cinnosti podla zriadovacej listiny.
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III.
Den zverenia majetku do správy
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IV.
Doba zverenia majetku do správy

Vlastníkzverujemajetok uvedený v cl. l ods.l tejto zmluvydo správy správcovi na dobu neurcitú.

V.
Cena

Vlastníkzverujemajetok uvedený v cl. l ods.1tejto zmluvy do správy správcovi bezodplatne.

VI.
Majetkové práva a záväzky súvisiace s majetkom

Vlastníkoboznamujesprávcu,že s majetkomuvedenýmv cl. l ods.1tejto zmluvy nesúvisia žiadne
majetkovépráva.

VII.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluvanadobudneplatnost dnomjej podpisuštatutármioboch zmluvnýchstrán a
úcinnost dnomnasledujúcimpo dnijej zverejneniana webovejstránkeobjednávatela.

2. Táto zmluvabola vyhotovenáv 4 vyhotoveniach,z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po 2 vyhotovenia.

3. Zmluvnéstrany si zmluvuprecítali,jej obsahu porozumelia na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnorucnepodpisujú.

Vlastník: Správca:
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PROTOKOL
o odovzdanía prevzatí majetku

Vlastník- odovzdávajúci:
Žilinskýsamosprávny kraj
Komenského48, 011 09 Žilina
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda

Správca - preberajúci:
Spojená škola
Cervenej armády 25, 03601 Martin
Zastúpený: Mgr. Jozef Zanovit
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Projektovádokumentácia:

Názov: Realizacnáprojektová dokumentácia"Rekonštrukciastrešných svet1íkovna budove dielní -
Spojenáškola,ul. Cervenej armády,Martin"
Doklad:faktúra c.2013FI0053
Rok obstarania:2013
Obstarávaciahodnota: 2 940,00Eur

Odovzdávajúci: Preberajúci:



Faktúra

Zhotovitel': Císlo faktúry:
13052/1310/01

VS: 13052

Sídlo: Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava 3

tel: 02/55566161, fax: 02/55566144

Dátum plnenia:

I 10.6.2013

Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa
Vložka císlo: 1532/B

Dátum vystavenia:

I 13.6.2013

ICO: 35729023
OIC: 2020250958
IC DPH: SK2020250958
Bankové spojenie:

UniCredit Bank
Císlo úctu: 6616131006
Kód banky: 1111 Dátum uzatvorenia:

iSWIFT kód: UNCRSKBX : I zo dna30.Q4::4Q1-3-:--:---I---7 ,
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Dátum splatnosti:

I 27.6.2013

Císlo zmluvy/objednávky:

I obj. 00243/2013

ICO:
OIC:
IC DPH:

37808427
2021626695

Na základe Objednávky císlo 00243/2013 zo dna 30.04.2013 na stavbu "Rekonštrukcia strešných svetlíkov na budove dielni

--Spojená škola, ul. Cervenej armády, Martin" a po vypracovaní a odovzdaní realizacnej projektovej dokumentácie,

Vám vystavujeme faktúru vo výške:

.-. .-

1 x odovzdávací list

1 x kópia objednávky

Prílohy:

peciatka a podpis

Vystavil: Bednáriková Viera

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termine úctuieme 0.05% z faktúrovanei ciastky za každý den omeškania.

Sadzba Cena bez DPH , I Cena s DPH
DPH (v€) i DPH (v €) I

(v €)I

2450,00'
I

20%
90,001 2 940,00-._.. ._--------- ----

0% 0,00 0,00: 0,00._-_._------------ --
i 2450,001

I

Spolu: , 490,00: 2 940,00-
I

atený preddavok: I
I

Ostáva k úhrade: I 2 940,00


