
uzatvorená v súlade s ust. § 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ČI. 6 ods. 5, bod 5.1 písm. b) a ČI. 7 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja

Vlastník majetku určeného na zverenie do správy:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Žilinský samosprávny kraj 
Komenského 48, 011 09 Žilina 
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
37 808 427 
2021626695

(ďalej ako „vlastník“)

a

Správca zriadený Žilinským samosprávnym krajom:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Hotelová akadémia
Hlinská 31, 010 01 Žilina 
Ing. Helena Milčevová 
00158623 
2020644923
SK2020435857 

(ďalej ako „preberajúci“)

I.
Predmet zverenia do správy

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

• pozemok pare. KN-C č. 6529/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2,

1. Účelom zverenia majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby
správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.

• pozemok pare. KN-C č. 6529/5 spevnená plocha dvora

ktorý je zapísaný na L V č. 7791 nachádzajúceho sa v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina 
zapísaného katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina

(ďalej ako „majetok'j.

2. Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku, uvedeného v bode 1 tohto článku, do správy 
preberaj úcemu správcovi.

n.
Účel využitia zvereného majetku



1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sa stane protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.

III.
Termín zverenia majetku do správy a hodnota majetku

1. Majetok uvedený v ČI. I. bod I. tejto zmluvy sa zveruje do správy preberajúceho s účinnosťou 
ku dňu nasledujúcemu po dni zverejnenia tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

2. Ku dňu zverenia do správy je hodnota majetku podľa ČI. L bod I. nasledovná:

pozemok pare. KN-C č. 6529/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2

nadobúdacia hodnota majetku: 14 025,80 €
účtovná hodnota majetku ku dňu zverenia majetku do správy: 14 025,80 €

pozemok pare. KN-C č. 6529/5 spevnená plocha dvora

nadobúdacia hodnota majetku: 360,00 €
účtovné oprávky: 113,50 €
účtovná hodnota majetku ku dňu zverenia majetku do správy: 246,50 €

IV.
Doba zverenia majetku do správy

1. Vlastník zveruje majetok do správy preberajúcemu na dobu neurčitú.

V.
Cena

1. Vlastník zveruje majetok uvedený v ČI. I bod I. do správy preberajúcemu bezodplatne.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva bude zároveň 
zverejnená aj na webovom sídle vlastníka. Správca je povinný bez zbytočného odkladu doručiť 
vlastníkovi doklad preukazujúci zverejnenie tejto zmluvy.

2. Vlastník majetku vyhlasuje, že na majetku, určenom na zverenie do správy, neviaznu žiadne 
ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ani práva tretích osôb s výnimkou tých, ktoré 
sú ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zapísané na liste vlastníctva č. 7791 v katastri nehnuteľností.
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3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých vlastník obdrží dve (2) 
vyhotovenia, jedno (1) vyhotovenie pre preberajúceho správcu a jedno (1) vyhotovenie bude 
zaslané príslušnému katastrálnemu odboru Okresného úradu Žilina.



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

Vlastník:
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