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Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku  
 

uzatvorená v zmysle § 6 a § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov   
v znení neskorších predpisov a článku 7 a 8 Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského 
samosprávneho kraja  platných od 01.05.2010  v znení neskorších dodatkov  (ďalej len „zmluva“) 
______________________________________________________________________________________ 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

 
Vlastník majetku (zriaďovateľ): 
 
Názov:   Žilinský samosprávny kraj 
Sídlo:   Komenského 48, 011 09 Žilina 
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Blanár, predseda 
Bankové spojenie: 0360366110/5600 
IČO:   37808427 
DIČ:    2021626695 
(ďalej len „vlastník“) 
 
Správca odovzdávajúci: 
  
Názov:     Považská hvezdáreň v Žiline 
Sídlo:   Horný val 20, 012 42 Žilina 
Štatutárny zástupca:  RNDr. Miroslav Znášik 
IČO:   36145092 
DIČ:   2021431269    
(ďalej len „odovzdávajúci“) 
 
Správca preberajúci: 
 
Názov:     Krajské kultúrne stredisko v Žiline  
Sídlo:   Horný val 20, 011 82 Žilina 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Soňa Řeháková 
IČO:   36145181 
DIČ:   2021423514  
(ďalej len „preberajúci“) 
 
 
(správca odovzdávajúci a správca preberajúci sú organizácie zriadené Žilinským samosprávnym krajom). 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je prevod  správy nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Žilinského 
samosprávneho kraja, zo správy  odovzdávajúceho správcu  do správy preberajúceho správcu a to 
nehnuteľný majetok vedený: 
 
Správou katastra Žilina na LV č. 1363 v katastrálnom území Žilina:  

- pozemok parc.  KN-C  č. 100 zastav. plochy a nádvoria o výmere 226 m2, 
- stavba č. s. 41 – Dom, postavená na parc. č. 100. 

LV č. 1363 tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
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2. Správa nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1. tohto článku sa prevádza zo správy 
odovzdávajúceho správcu na preberajúceho správcu, ktorým je: Krajské kultúrne stredisko  
v Žiline, Horný val 20, 011 82 Žilina, IČO: 36145181. 
Preberajúci správca správu majetku bez výhrad prijíma.  
 

Čl. III 
Dátum prevodu správy a hodnota prevádzaného majetku 

 
1.  Správa majetku  uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza od 01.10.2011. 

2.  Ku dňu prevodu správy majetku podľa bodu 1 tohto článku je účtovná hodnota majetku  podľa Čl. II 
tejto zmluvy nasledovná:  
 
 Nadob. hodnota: Oprávky:  Zostat. hodnota:       
     021 – 1 Stavby   195 412,60 € 0,00 € 195 412,60 € 
     031 – 1 Pozemky  3 750,91 €  0,00 € 3 750,91 € 
 Celkom: 199 163,51 € 0,00 € 199 163,51 € 
 

 
Čl. IV 
Cena 

 
1.  Správa majetku  uvedeného v Čl. II tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne. 

 
Čl. V 

Dôvod prevodu správy  
 

1. Prevod správy majetku sa uskutočňuje so súhlasom zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja 
z dôvodu, že odovzdávajúci správca využíva priestory v porovnateľne menšom rozsahu pre svoju činnosť, 
ktorá mu vyplýva zo zriaďovacej listiny ako preberajúci správca, ktorý využíva časť priestorov v tomto 
dome na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, ktorú medzi sebou uzatvorili dňa 31.12.2010. 

 
Čl. VI 

Účel prevodu správy  
 

1. Účelom prevodu majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby 
preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny. 
 

Čl. VII 
Ostatné informácie 

 
1.  Odovzdávajúci správca odovzdá preberajúcemu správcovi dokumentáciu, ktorá sa viaže  
k  odovzdávanému  majetku, najmä: Stavebná dokumentácia rekonštrukcie 1986-90, Projekt rekonštrukcie 
2009, Aktuálna dokumentácia PO, revízie a prehliadky vyhradených technických zariadení. Odovzdanie 
uvedenej dokumentácie zmluvné strany vykonajú písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku, 
ktorý sa stane Prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

2.  Odovzdávajúci správca ďalej oboznamuje preberajúceho správcu, že sa s odovzdaním majetku súvisia 
nasledovné úlohy (činnosti), ktoré je preberajúci správca povinný zabezpečiť:  
 
a) vykonať zmeny v uzatvorených v zmluvných vzťahoch, najmä: 
- Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny pre odberné miesto 7216780 – 1 zo dňa 28.11.2008 – SSE 

Stredoslovenská energetika, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, 

- Zmluva uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach č. 200508596 zo dňa 
16.06.2005 – dodávateľ: Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 01 Žilina – 
Čadca, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, 
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- Zmluva o dodávke plynu ev. č. 504990 zo dňa 01.01.2005 – dodávateľ: Slovenský plynárenský 
priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

- Zmluva č. 0417 2000 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 27.11.2000 v znení neskoršieho 
Dodatku č. 2 – dodávateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 010 01 Žilina, 

- Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 01.01.2001 o prenose signálu bezpečnostného zariadenia 
v Makovického dome – poskytovateľ: RIMI-SK, s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, 

- Zmluva o vykonávaní servisných prác a odbornej skúšky č. 4/2009 zo dňa 01.01.2009 v znení neskorších 
Dodatkov č. 1 a 2 – zhotoviteľ: STOPKRIMI, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, 

- Nájomná zmluva zo dňa 29.06.2007 – umiestnenie mikrovlnnej technológie na komín budovy 
Makovického dom – nájomca: HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina,  

- Zmluva o dielo o komplexnom dodaní prác a služieb v oblasti požiarnej ochrany zo dňa 01.01.2000 – 
zhotoviteľ: Fire, spol. s r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina, 

- Zmluva č. 1267 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov zo dňa 01.12.2006 – zneškodňovateľ odpadu: T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 
Žilina. 

 
b) zabezpečiť následné vykonanie prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení, najmä: 

- elektrická inštalácia – Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 24.01.2007, 
platná do 24.01.2012, 

- bleskozvody – Správa o pravidelnej odbornej skúške a prehliadke bleskozvodu zo dňa 23.03.2007, platná 
do 23.03.2012, 

- el. inštalácia a pripojené el. zariadenie v plynovej kotolni – Správa o revízii elektrického zariadenia zo 
dňa 11.02.2011 podľa vyhl. MPSVaR č. 508/09 Z. z. § 13, platná do 11.02.2013, 

- plynové zariadenie, NTL plynová kotolňa – Správa o odbornej prehliadke plyn. zariadenia vykonanej 
v zmysle ÚBP SR č. 508/2009 Z. z. zo dňa 27.10.2010, platná do 27.10.2011, 

- požiarne vodovody a ich príslušenstvo – Správa a Protokol o vykonaní tlakovej skúšky požiarnej hadice 
podľa STN 92 0801 zo dňa 12.05.2011, platné do 12.05.2012, 

- prenosné hasiace prístroje – Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného/pojazdného hasiaceho 
prístroja č. 354, č. 355, č. 356 a č. 357 zo dňa 12.05.2011, platné do 12.5.02012, 

- tlakomery v kotolni:  

 – Protokol o kontrole prevádzkového teplomera kontrolným STN 69 0012 čl. 64 zo dňa 17.12.2009, 
kontrola prevádzkového teplomera kontrolným platná do 17.12.2011, 

 – Protokol o kontrole prevádzkového teplomera kontrolným STN 69 0012 čl. 48  zo dňa 17.12.2009, 
kontrola prevádzkového teplomera kontrolným platná do 17.12.2011, 

- komíny:  

 – Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu č. 235/R/2010/1 zo dňa 12.11.2010, 
prehliadka platná do 12.05.2011, 

 – Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu č. 235/R/2010/2 zo dňa 12.11.2010, 
prehliadka platná do 10.11.2011, 

- nízkotlaková plynová kotolňa – prehliadka po roku prevádzky – Správa z vykonania odbornej prehliadky 
nízkotlakovej kotolne v zmysle vyhl. 25/84 Z. z. § 16/d. zo dňa 06.12.2010, platná do 06.12.2011, 

- nízkotlaková plynová kotolňa – opakovaná vonkajšia prehliadka – Správa z vykonania odbornej 
prehliadky tlakovej nádoby stabilnej v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. zo dňa 06.12.2010, platná do 
06.12.2011, 

- tlakové nádoby – opakovaná vonkajšia prehliadka – Správa z vykonania odbornej prehliadky tlakovej 
nádoby stabilnej v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. o dňa 06.12.2010, platná do 06.12.2011, 



 

4/4 

- tlakové nádoby, vnútorná prehliadka a skúška tesnosti, meranie hrúbky ultrazvukom – Záznam 
z vykonania prehliadky tlakovej nádoby stabilnej v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z. zo dňa 15.12.2008, 
platná do 15.12.2013. 

3. Odovzdávajúci správca oboznamuje preberajúceho správcu, že Dom s. č. 41 a pozemok parcela č. 100, na 
ktorom je dom postavený - sú zapísané do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR (Dom pamätný 
a tabuľa pamätná). 

 
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Vlastník majetku (zriaďovateľ) - Žilinský samosprávny kraj - súhlasí s prevodom správy majetku 
uvedeného v Čl. II tejto zmluvy a tento prevod sa uskutočňuje so súhlasom predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja podľa článku 8 ods. 1.1. písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Žilinského samosprávneho kraja. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom prevodu 
správy majetku uvedeného v Čl. III.  bod 1 v tejto zmluve s podmienkou, že bola pred týmto dňom 
zverejnená na webovom sídle obidvoch zmluvných strán.  

4. Po podpísaní tejto zmluvy odovzdávajúci a preberajúci správca vyhotovia písomný Protokol  
o odovzdaní a prevzatí majetku podpísaný obidvoma správcami (fyzické odovzdanie a prevzatie majetku).  

5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 – LV č. 1363  (kópia) a po podpísaní Protokolu  
o odovzdaní a prevzatí majetku sa tento stane  Prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 30.09.2011 končí platnosť Zmluva o výpožičke nebytových 
priestorov, ktorú medzi sebou uzatvorili dňa 31.12.2010. 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po jednom výtlačku obdrží 
odovzdávajúci a preberajúci správca a tri výtlačky sú pre zriaďovateľa (z toho jeden výtlačok  
pre zápis do katastra nehnuteľností).    

 
V Žiline dňa 26.09.2011 
  
Vlastník (zriaďovateľ): 
 
 
 

................................................................ 
Ing. Juraj Blanár 
predseda ŽSK 

 
 
 
 
V Žiline dňa 27.09.2011    V Žiline dňa 27.09.2011 
  
 

Správca odovzdávajúci:     Správca preberajúci: 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................... ............................................................... 
 RNDr. Miroslav Znášik  PhDr. Soňa Řeháková 
 riaditeľ  riaditeľka 
 Považskej hvezdárne v Žiline  Krajského kultúrneho strediska v Žiline 


