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Návrh  
 

Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta  Zlaté Moravce,  
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 

 
 
Predkladá: 
Ing. Iveta Szobiová  
vedúca odd. financií a rozpočtu 
 
 
 
 
Spracovali: 
Ing. Iveta Szobiová  
vedúca odd. financií a rozpočtu 
Helena Zaťková 
referent odd. financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
dňa 03.12.2012 –  odporučené 
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Uznesenie  č.  2012 
z   21. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  13.12.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 14. 12. 2012 na dobu neurčitú do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO: 587168,  nasledovný majetok mesta: 
Nákladné motorové vozidlo na zvoz odpadu 
typ: Renault Premium Lander 340.26 S P 6x2 s nadstavbou M-U-T 205/18 
rok výroby: 2010 
číslo podvozka: VF629CHA000001239 
farba : biela 
výbava: klíma, rádio s CD, vyhrievané, el. ovládané zrkadlá, vzduchom odpružené sedadlo 
a iná výbava na základe technickej špecifikácie vo verejnej súťaži  
s 
- obstarávacou cenou: 155 760,00 eur 
- oprávkami k 31. 12. 2012: 3 245,00 eur 
- zostatkovou cenou k 31. 12. 2012: 152 515,00 eur 
 
V Zlatých Moravciach   dňa    13.12.2012 
 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy  
Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce  

 
 
 

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že 
je potrebné zabezpečiť správu  a prevádzku nákladného motorového vozidla na zvoz odpadu 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 

 
Hospodárenie a nakladanie s týmto majetkom sa účelnejšie  a efektívnejšie zabezpečí 

formou jeho zverenia do správy Technických služieb, v ktorých areáli sa tento majetok 
nachádza a ktoré ho aj využívajú.  

 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce ako správca 

tohto majetku budú majetok spravovať, udržiavať, prevádzkovať a zverený majetok budú ako 
správca  viesť v účtovníctve a odpisovať. 

 
Majetok bude zverený písomnou formou – Zmluvou o prevode správy a následne 

odovzdaný na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku s účinnosťou od 14. 12. 
2012 na dobu neurčitú. 

 
Podľa § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov: Obec môže za podmienok určených v zásadách hospodárenia s majetkom obce 
správcovi zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce. 

 
V zmysle článku 4 ods. 3 platných Zásad  hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce: O zverejní majetku mesta do správy mestskej organizácie rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce. 



 
Zmluva o zverení majetku do  správy 

 
 
Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom 
IČO: 00308676 
 
a 
 
Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Bernolákova 59, 953 01  Zlaté Moravce 
Zastúpené: Branislavom Vargom, povereným riaditeľom 
IČO: 587168 
 
uzatvárajú túto Zmluvu o zverení majetku do správy a spôsobe jeho užívania. 
 

I. 
 
     Mesto Zlaté Moravce touto zmluvou v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zveruje s účinnosťou od 14. 12. 2012 na dobu 
neurčitú do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté 
Moravce nasledovný majetok: 
 
Nákladné motorové vozidlo na zvoz odpadu 
typ: Renault Premium Lander 340.26 S P 6x2 s nadstavbou M-U-T 205/18 
rok výroby: 2010 
číslo podvozka: VF629CHA000001239 
farba : biela 
výbava: klíma, rádio s CD, vyhrievané, el. ovládané zrkadlá, vzduchom odpružené 
sedadlo a iná výbava na základe technickej špecifikácie vo verejnej súťaži 
s 
- obstarávacou cenou: 155 760,00 eur 
- oprávkami k 31. 12. 2012: 3 245,00 eur 
- zostatkovou cenou k 31. 12. 2012: 152 515,00 eur 
 
 

II. 
 

1. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce sa zaväzujú 
zverený majetok užívať a nakladať s ním v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
najmä zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce, pričom sa zaväzujú: 

- zverený majetok viesť v účtovníctve a odpisovať ho, 
- hradiť náklady spojené s údržbou a prevádzkou zvereného majetku, 
- chrániť zverený majetok pred poškodením, 
- zabezpečiť poistenie zvereného majetku. 

 
 



 
 
 

III. 
 

1. Súčasťou tejto dohody je „Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku“ podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Mesto obdrží dve vyhotovenia 
a druhá zmluvná strana jedno vyhotovenie. 

3. Zverenie majetku do správy podľa tejto zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo 
mesta Zlaté Moravce na svojom 21. zasadnutí dňa 13. 12. 2012 uznesením č. ..........., 
ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 14. 12. 2012 za podmienky jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté 
Moravce. 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................         ................................................................ 
         Mesto Zlaté Moravce           Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor              Branislav Varga, poverený riaditeľ  
 
 
  
 
 


