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Zmluva o zverení majetku do správy

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpené: MVDr. Martou Balážovou, zástupcom primátora mesta
IČO: 00308676

a
Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Námestie A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpené: Simonou Holubovou, riaditeľkou
IČO: 42208033
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 01. 01. 2016 na dobu
n~určitú do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté
Moravce nasledovný majetok:

Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach
obstarávacou cenou
z toho: vlastné zdroje
dotácia Audiovizuálny fond

s:
94 100,00 Eur
62 100,00 Eur
32 000,00 Eur

oprávkami k 31. 12. 2015
z toho: vlastné zdroje
dotácia Audiovizuálny fond

5 883,00 Eur
3 882,40 Eur
2 000,60 Eur

zostatkovou cenou k 31. 12. 2015
z toho: vlastné zdroje
dotácia Audiovizuálny fond

88 217,00 Eur
58 217,60 Eur
29 999,40 Eur

II.

1. Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce sa zaväzuje zverený majetok
udržiavať, 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 Všeobecne
záväzným nariadením mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom Mesta Zlaté Moravce v znení dodatkov, pričom sa zaväzuje:
zverený majetok viesť v účtovníctve a odpisovať ho,
chrániť zverený majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
zabezpečiť poistenie zvereného majetku,
zabezpečiť opravy a bežnú údržbu na vlastné náklady a zo svojho rozpočtu.

III.
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 12. zasadnutí dňa 17. 12. 2015 uznesením č.
245/2015, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom O1. O1. 2016, najneskôr v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na
webovej stránke mesta Zlaté Moravce, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

1.

'2°o. DEC
, hM
. h dv
- ...
ili1'.1
V Zl at yc
oravc1ac na ·--··-·-·---····- --·- -·-·-

Mesto Zlaté Moravce
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

Mestské stredisko kultúry a športu p_o.
Zlaté Moravce
Simona Holubová, riaditeľka

