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ZN{LUvA

o zverení majetku do správy
uzatvorenej medzi

vlastníkom
v zashipení:

:

:

Trnavský samosprávny kraj
Mgr. Jozef Viskupič

sídlo:

predseda
Starohájska ul.č.10

IČo:
DIČ:

37 836 901
2021628367

9l7 0t Trnava

/ďalej len,,vlastník"/

L

správcom
v zastúpení:

:

sídlo:

tČo:
DIČ:

Galantská knřnica
Mgr. Lívia Koleková
riaditel'ka
Mierové nám.č.4
924 00 Galanta
36088242
202t45263l

lďalej len,,správcď'/

čt. t
Trnavský samosprávny kraj je vlastníkom drobného hmotrrého majetku - počítačaHP Pro
Desk 600 amonitoru HP ProDisplay P201 vcelkovej obstarávacej cene 2,40 €, bliŽŠie
špecifikované v prílohe č.2 ač.3,,Karty majetku".
čt. z

Vlastník týmto zveruje majetok opísaný v čl. 1 tejto zmluvy do správy auŽivaniasprávcovi
na účel,ktorý je v súlade s predmetom činnosti uvedeným v zňaďovacej listine správcu.
Správca sazavázuje využívaťzvercný majetok na stanovený účel.

čt.:

1.

Správca je povinný pri qýkone správy spravovať zverený majetok vzmysle Zásaď
hospodarinia a nakladania s majetkom Tmavského samosprávneho kraja (Statut hospodarenia
TTŠK)v znení neskorších zmien a doplŇov a dodtžiavaťpri tom povinnosti uvedené v prílohe
č.1 k tejto zmluve.

2.

a)

b)

c)

Správca sa súčasnezavázuje:
dňom zvereniamajetku do správy zarudíťzverený majetok do svojej úětovnej evidencie
a vykonávať inventaizáciu v súlade so zákonom o účtovnícťve
zabezpeéovať dodržiavanie platnej legislatívy (zákonov, smerníc a vyhlášok) spojenej
s výkonom správy majetku
zabezpečovať údržbua opravu spravovaného majetku.

ú.q
Vlastník zveruje majetok špecifikovaný v čl. l tejto zmluvy správcovi do správy na dobu
neurčitú,počnúcdňom nadobudnutia účinnostitejto zmluvy.

čt. s
Vlastník sa týmto zavázuje, že v deň zverenia majetku do správy podťa č1.4 zmluvy ,odovzdá
majetok špeciťrkovaný v čl. 1 zmlur,1, správcovi a ten sa zavázuje, že majetok prevezme.

čt. o

1.

Zmlwa

sa vyhotor,uje v 4 exemplároch, z ktoných dva obdržívlastník a dva správca.

2. Táto zmlwanadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zitkona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve bližšieneupravené sa budú riadiť
predovšetkým zákonomě,4461200I Z. z. o majetku vyššíchúzemných celkov, zákonom č.
4011964 Zb. Občiansky zákonník a ďalšími právnymi predpismi ako aj Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom TTSK.
4. Neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy je pdloha ě.1 - ,,Povinnosti správcu pri
hospodárení a nakladaní s majetkom TTSK" a príloha č.2 aě.3 ,,Karty majetku".
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