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Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 

Žilinského samosprávneho kraja č. 111/2021/168 
 

uzatvorená v zmysle § 6 a § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov  

v znení neskorších predpisov a článku 8 odseku 1 bodu 1.1.a) Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Ţilinského samosprávneho kraja platných od 01.05.2010 v znení 

neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Správca odovzdávajúci: 

 

Názov:    Stredná odborná škola pedagogická 

Sídlo:    SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice 

Štatutárny zástupca:  Ing. Katarína Hanková, riaditeľka 

IČO:    00162817 

DIČ:     2021479009 

(ďalej len „odovzdávajúci“) 

 

Správca preberajúci: 

 

Názov:    Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Sídlo:    Hviezdoslavovo nám. č. 11, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:  Mgr. Michal Čajka, PhD., riaditeľ 

IČO:    36145050 

DIČ:    2021442071  

(ďalej len „preberajúci“) 

 

(odovzdávajúci apreberajúci správca sú organizácie zriadené Ţilinským samosprávnym 

krajom) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

Ţilinského samosprávneho kraja, zo správy odovzdávajúceho správcu do správy 

preberajúceho správcu, a to majetok: 

 

a)výtvarné dielo – obraz akademického maliara Ctibora Belana „Bitka pod Devínom“, 

inv. č. 022 7-1, obs. hodnota 1 568, 41 €. 

 

2.Majetok špecifikovaný v bode 1. písm. a) tohto článku sa prevádza do správy 

správcovi: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. č. 11, 026 01 

Dolný Kubín, IČO:36145050, DIČ: 2021442071.  
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3. Preberajúci správca správu majetku bez výhrad prijíma. Majetok špecifikovaný v bode 1. 

písm. a) tohto článku bude preberajúci správca ďalej chrániť v súlade so zákonom č. 

206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. III 

Dátum zverenia majetku do správy  

 

1. Správa majetku uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza do správy preberajúceho 

správcu od 05. 03. 2021. 

 

 

Čl. IV 

Cena 

 

1. Správa majetku definovaného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza do správypreberajúceho 

správcu bezodplatne. 

 

 

Čl. V 

Účel prevodu správy majetku 

 

1. Účelom prevodu správy majetku do správy preberajúceho správcu je jeho vyuţitie pre 

potreby preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej 

listiny. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Zverenie majetku do správy sauskutočňuje podľa čl. 8 ods. 1.1 písm. a) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Ţilinského samosprávneho kraja. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obidvoch zmluvných strán. 

 

4. Po podpísaní tejto zmluvy odovzdávajúci a preberajúcivyhotovia písomný Protokol o 

odovzdaní a prevzatí majetkuuvedeného v čl. II tejto zmluvy vrátane súvisiacej 

dokumentácie podpísaný obidvoma stranami (fyzické odovzdanie majetku). Tento protokol 

sa stane súčasťou zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany tejto zmluvy si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 

juvlastnoručne podpisujú. 
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6. Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden exemplár si ponechá 

vlastník, jeden exemplár odovzdávajúci správca a jeden exemplár preberajúci správca. 

 

 

V Turčianskych Tepliciach, dňa 5. 3. 2021 

 

 

      

Správca odovzdávajúci:    Správca preberajúci: 

 Stredná odborná škola pedagogická  Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpísané v. r.      podpísané v. r. 

.................................................................  ................................................. 

 Ing. Katarína Hanková    Mgr. Michal Čajka, PhD. 

 riaditeľka      riaditeľ 


