ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŽSK č. 896/2020
uzavretá podľa čl. 8 ods. 1) 1.1 písm. a) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
v znení neskorších platných dodatkov
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Dodávateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu – IBAN:
Telefón:
E-mail:
Odberateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Telefón:
E-mail:

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
Ul. 17. novembra 2701, Čadca
00162043
2020550433
Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka školy
Štátna pokladnica
SK3481800000007000482582
041/ 4322103
sekretariat@oadmj.sk

Spojená škola
Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy
041/500 44 10
peter.hruska@sportovaskolaza.sk
Čl. II
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je bezplatný prevod nepotrebného majetku školy – učebnice:
1. Biológia pre 1. ročník gymnázií (Višňovská)
2. Biológia pre gymnáziá 1 (Ušáková)
3. Biológia pre gymnáziá 6 (Ušáková)
4. Cvičenia z matematiky pre 3. ročník gymnázia (Houska)
5. Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl (Hincová)
6. Čítanka pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl (Hincová)
7. Čítanka pre 3. ročník gymnázií a stredných odborných škôl (Dvořák)
8. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl (Dvořák)
9. Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia (Ďurajková)
10. Základy sociológie (Sopóci)
11. Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl (Hincová)
12. Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl – učebnica (Caltíková)
13. Slovenský jazyk pre 2. ročník stredných škôl – učebnica (Caltíková)
14. Slovenský jazyk pre 3. ročník stredných škôl – učebnica (Caltíková)
15. Slovenský jazyk pre 4. ročník stredných škôl – učebnica (Caltíková)
16. Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl – cvičebnica (Záborská)
17. Slovenský jazyk pre 2. ročník stredných škôl – cvičebnica (Záborská)
18. Slovenský jazyk pre 3. ročník stredných škôl – cvičebnica (Záborská)

60 ks
60 ks
60 ks
50 ks
25 ks
25 ks
25 ks
25 ks
8 ks
10 ks
50 ks
25 ks
25 ks
25 ks
25 ks
25 ks
25 ks
25 ks

19. Slovenský jazyk pre 4. ročník stredných škôl – cvičebnica (Záborská)
20. Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl – cvičebnica (Caltíková)
21. Slovenský jazyk pre 3. ročník stredných škôl – cvičebnica (Caltíková)
22. Slovenský jazyk pre 4. ročník stredných škôl – cvičebnica (Caltíková)

25 ks
25 ks
25 ks
25 ks

Čl. III
Miesto a termíny realizácie
3.1

Miesto odberu učebníc“: Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
- prevzatie učebníc odberateľom - 17. 12. 2020

Čl. IV
Cena za predmet zmluvy
4.1

Bezodplatne.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
11.1 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení.
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali
a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
11.2 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá strana obdrží po jednom
vyhotovení. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Čadci dňa 17. 12 2020

V Čadci dňa 17. 12. 2020

Za odberateľa:

Za dodávateľa :

..........................................
PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy

.............................................
Ing. Jitka Konáriková
riaditeľka školy

