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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 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpené: Mgr. Barborou Segíňovou, riaditeľkou 
IČO: 587168 

MES TO ZLATE MORAVCE 
Zverejnené na internetovej stránke mest:. 

4 .1.4?/6 ... „.„.„„.„~„„„.„.„ . 
c; _, _r;1 podpis zodpovedného zamestnanca 

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 
neurčitú do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté 
Moravce nasledovný majetok: 

Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 s: 
obstarávacou cenou 3 000,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 378,00 eur 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 2 622,00 eur 

Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 24Hp s príslušenstvom (radlica zhrnovacia 100 cm 
STARJET, metla zametacia ZKK.110 STARJET, reťaze snehové 20-10-8 STARJET) s: 

obstarávacou cenou 4 998,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 618,00 eur, 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 4 380,00 eur. 

II. 

1. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce sa zaväzuJU 
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 Všeobecne záväzným nariadením mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom Mesta Zlaté Moravce, pričom sa zaväzujú: 

zverený majetok viesť v účtovníctve a odpisovať ho, 
chrániť zverený majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
zabezpečiť poistenie zvereného majetku, 
zabezpečiť drobné opravy a bežnú údržbu na vlastné náklady a zo svojho rozpočtu. 



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 12. zasadnutí dňa 17. 12. 2015 uznesením č. 246/2015, ktoré 
tvorí prílohu tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 01. 01. 2016, najneskôr v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na 
webovej stránke mesta Zlaté Moravce, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 
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Technické služby mesta Zlaté Moravce 

Mgr. Barbora Segíňová 
riaditeľka 



Uznesenie č. 246/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
zveruje 
do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO: 
587168, nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 01. 2016: 
Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 s: 

obstarávacou cenou 3 000,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 378,00 eur 

- zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 2 622,00 eur 
Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 24Hp s príslušenstvom (radlica zhrňovacia 100 cm 
STARJET, metla zametacia ZKK.110 STARJET, reťaze snehové 20-10-8 STARJET, záves 
Acko na radlicu STARJET, záves predný univerzálny STARJET) s: 

obstarávacou cenou 4 998,00 eur, 
- oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 618,00 eur, 
- zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 4 3 80,00 eur. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

~vL; 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

----,........ -\~L\.ô.c
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 




