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ZMLUVA

o zveľení majetku Žiľnského samospľávneho kraja do spľávy spľávcovi
azatvorená v súlade s ustanovením s 6 a s 6a zákona NR sR č,. 446ĺ200l' Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskoľš.ích pľedpisov a v súlade

s článkom 7 Zá.sad hospodáľenia a nakladania s majetkom Zilinského samospľávneho kraja
(ďalej len,,zmluva")

Vlastník majetku uľčeného na zveľenie do spľávy:
Názov : Žilinslcý samospľávny kai
Sídlo: Komenského 48,011 09 Zilina
Zastúpený: Ing. Erika Juľinová, pľedsedníčka

zast. RNDľ. Petrom Dobešom, podpľedsedom' na základe splnomocneniazo
dňa 28. februára 2018

IČo : 37 8O8 427
DIČ: 2021626695
(ďalej aj ,,vlastník")

Správca zriadený Zilinslcým samospľávnym kľajom:
Nazov : oravská poliklinikaNámestovo
Sídlo : Cerveného l<ríža62l30,029 0I Námestovo
Štatutárny zástupca: Ing. Maria Šišková, MPH, ľiaditeľka
lČo: 00 634 875
DIČ: 2020573434
( ďalej aj ,,správca")

L
Predmet zveľenia do spľávy

1. Žitinstc1ĺ samosprávny kraj je ýlučným vlastníkom majetku, a to :

Pľoj ektová dokumentácia:

Názov:
Vypracovanie znaleckého pošudku projektovej dokumentácie vzduchotechniky na stavbu _ stavebné

úpravy _ dobudovanie II. poschodia ľozostavanej budovy oPL Námestovo
Doklad: faktúra č. 2020FI0005
Rok obstarania:2020
obstaľávacia hodnota: 350'00 EUR
Zostatková hodnota: 350'00 EUR ol

2. Predmetom tejto zmluvy je zveľenie majetku uvedeného v bode 1. tohto článku jeho

vlastníkom do správy správcovi, kÍorý spľávu majetku bezýhradprijíma.
3. Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú:

- Protokol o odovzdani aptevzati majetku
- Faktúľa
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il.
Účel využitia majetku

Účelom vyuŽitiamajetku uvedeného v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy je jeho vyuŽitie pre potreby spľávcu
v súlade s predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny.

ilL
Deň zveľenia majetku do spľály

t/ t .^
Vlastník zveruje majetok uvedený v čl. I ods.l tejto zmluvy do spľávy správcovi dňom .(/Í....:1.....#.1./

IV.
Doba zveľenia majetku do správy

Vlastník zveruje majetok uvedený v čl' I ods.1 tejto zmluvy do spľávy správcovi na dobu neurčitú.

Cena

Vlastník zveruje majetok uvedený v čl. I ods.1 tejto zmluvy do správy správcovi bezodplatne.

VI.
Majetkové práva z zá,ľäzl<y súvisiace s majetkom

Vlastník oboznamuje správcu, že s majetkom uvedeným v čl. I ods.1 tejto zmluvy nesúvisia žiadne

majetkové práva.
\rII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutĺáľmi oboch zmluvných strán a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stranke ZSK.
2. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, zl<toýchkaŽdázo zmluvných strán obdrŽí

po 2 vyhotovenia.
3. Zmluvne stľany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli anaznak súhlasu s jej obsahom

ju vlastnoručne podpisujú.

y Žiline aĺu, .*(Š.'.í:?24

v

Vlastník: Spľávca /,

vska poĺixliľlika
01 Námestovo

-/ """""'!ĺ"""'
Ing. Máriapišková, MPH

riaditel'ka
lng Jurinová,
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PROTOKOL
o odovzdaní aprevzatí majetku

Vlastník - odovzdávajúci:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48,01t 09 Ži|ina
Zastilpený: PhDr. Silvia Pekaľčíková, MPH, MHA riaditelka odboru zdravotníctva

Spľávca _ pľebeľajúci:
oravská poliklinika Námestovo
Červeného kríŽa 62130, O29 OI Námestovo
Zasttryený: Ing. Mária Šišková, MPH ľiaditeľka

odovzdávajúci:

ŽjJ ĺ ns5ý gqĺriospľá"vn'ý 
i'ií e'ĺ}

\\
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l
I

I

....]............ĺ./..;......;......

PhDľ' Silvi1ŕJkarčíková, MPH, MFIA
riaditel'ka o dboru zdt av otníctv a

43 , Zc21Dňa.. .. bol vlastníkom odovzdaný a správcom prevzatý nasledovný majetok:

Projektová dokumentácia:

Názov:
Vypľacovanie znaleckého posudku projektovej dokumentácie vzduchotechniky na stavbu - stavebné

úpľavy _ dobudovanie II. poschodia rozostavanej budovy oPL Námestovo
Doklad: faktúra č. 2020FI0005
Rok obstarania:2020
obstarávacia hodnota: 350'00 EUR
Zostatkov á hodnota: 3 50'00 Et]R

Preberajúci:

)ravska polilĺlilIi''
29 u Námestovo

1

hď. lvĺafiŠisuova,
lfiaditeľka

MPH
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Dátum uskut.zdan

24.1.202024.1.2020

Odmena
mínút

samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilĺna

Č: 2021626695DIIČo37808427

vatel'

Dátum

úhrady: PP
0308

Počet

U CELKOM:AZASTMTURÄDA

lng. Jozef LÔffĺer, Tel: 0905 499634
Javorová 34, 921 01 Piešťany; vuv@vuv.sk
Evidenéné čĺslo znalca je g1417a
Poznám ka : Znalecké vyučtovan ie je da ň ový d oklad
zákona č.382/2oo4 Z.z. o znalcoch ..

PeňaŽný ústav Banka Slovenská sporitelňa Piešťany
Číslo účtu: oo48.ĺ59B7olo9o0
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Odmena

6,64

úkon

staRoviska
Spolu oclmena: ,

DPH.nreZAoKRÚHLENĺ:PORADEÚĺrK
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ĺ/D doklad

náhľady hotoqých v'ýdavkov a náhrady za stratu časuza: odborné vyjadreniePľecjmet: Posúdenie vzduchotechniky na stavbe "Oravs ká poliklĺnika v Námestove - dobudova-nĺe 2. poschodia rozostavanejbudovy". Odpovedat' na otázky 1 aŽ 4

vzduchotechnika
Bol projekt VZT navrhnutý správne, vsúlade

plne realizovatel'ná a funkčná?
s platnými predpismi a tak aby mohla byť na základe neho

Bola VZT zreallzované, podla predĺoženej PD?3. Óo je piíčínounefunkčností preCmetnej VZT?
Ako odstránĺt' príéinya dôvody nefunkčnosti VZĺ ako aj odstránenie iných nedostatkov?

Podpis a pečĺatk'a znalca:

a


