
Zmluva o zverení majetku do správy 

Mesto Zlaté Moravce 
1. múja 2. 953 O l /Jaté '.\1onl\ ce 
/astúprné: Ing.. Petrom 1 ťdnúroni. CSc .. primútorom 
I(O: 00308676 

a 

Technické služby mesta Zlaté !\loravcc 
Bernoláko\a 59. 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpené: Branislavom Vargom. pm eren)·m riaditeľom 
IČ'O: 587168 

uzatvárajú túto Zmluvu o zverení majetku do správy a spôsobe jeho užívania. 

1. 

\lesto Zlaté '.\!1orm ce touto zmluvou v súlade s ~ 6a ods. 2 zákona č . 138/1991 Zb. 
o majľlku obcí \/.není neskorších predpisu\ /\eruje s účinnosťou od 01. 07. 2014 na dobu 
neurčitú do spdl\) 1 echnick)ch slu7ieb mesta Zlaté Moravce. Bernolákova 59. Zlaté 
Moravce nasledorn) majetok: 

Šmykom riadený nakladač Bobcat, model S530, s lopatou bez zubov š = 1730 mm 
v.č.: \T\: AZN711973 
č. motora 7D\V5322 
s 
- obstarávacou cenou: 47 700,00 eur 
- oprávkami k 30. 06. 2014: 1 989,00 eur 
- zostatkovou cenou k 30. 06. 2014: 45 711 ,00 eur 

II. 

1. Iechnické služby mesta /laté Mormce. Bernolákont 59. Zlaté Moravce sa zaväzujú 
/.\Trený majetok užÍ\ ať a nakladať s ním \ súlade s príslušnými prá\nymi predpismi. 
najrn~i úkonom č. 138 ] l)l) l /b. u majetku obcí v znení neskorších predpiso\ a Zásadami 
hospodárenia s majetkom \1esta Zlaté '.'v1ormce. pričom sa zaväzujú: 

Z\ erený majetok\ iesť v účtorníctve a odpisovať ho. 
hradiť náklady spojené s údržbou a prevádzkou Z \ ereného majetku. 
chrániť zverený majetok pred poškodením. 
z<1bezpečiť poistenie/\ erenL;ho majetku . 

III. 

l . Súčasťou tejto dohod) je .. Prutokol o ochivzdaní a pre\zatí majetku·· podpísaný oboma 
zmlmn~mi stranami . 
/mlma je vyhotm l'nú \ troch rovnopisoch. z ktor\eh l\1esto obdrží dve vyhotovenia 
a druh~1 zmlmnú strana.jednu \)lwto\enie. 



3. Zverenie majetku do sprúvy podľa tejto zmluv1 sclwúlilo Mestské zastupite ľ stvo mesta 
/laté Moravce na svojom 35. zasadnutí dňa 25. 06 . 2014 uznesením č. 794/2014. ktoré 
trnrí prílohu tejto zmluvy. 

-J.. Táto zmluva nadobúda platnosť dl1om jej podpí sania oboma zmluvnými stranami 
a účinno sť diíorn O 1. 07 . 2014 za podmienky jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté 
Moravce. 

V /.lat) ch \1ormc iach Jľw 26. 06. 2014 . 



Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku 

Odo\'Zdárnj úci: 
!\-lesto Zlaté Moravce 
1. mája:.?. . 953 O 1 /Jaté Moravce 
Zastúpelll~: Ing. Petrom Led nárom. CSc .. primátorom 
I(O: 00:108Ci76 

a 

Pre bcraj uc i: 
Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Bemolákma 59_ 953 OJ Zlaté f\1o ravce 
/astúpené: Branislavorn \'argorn . PO\ e1-en)·m riadite ľom 
!Č'O: 587168 

Odovzdávajúci odovzdáva do správy a Preberajúci do svojej správy preberá s účinnosťo u 
od 01. 07. 20!4 \'súlade s~ (Ja ods.') zúko na č. 138 ' 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpi sov nasledO\ n) majetok: 

I. 

Šmykom riadenf nakladač Bobcat, model S530, s lopatou bez zubov š = 1730 mm 
v.č.: VIN: AZN711973 
č. motora 7DW5322 

s 
- obstarávacou cenou: 47 700,00 eur 
- oprávkami k 30. 06. 2014: 1 989,00 eur 
- zostatkovou cenou k 30. 06. 2014: 45 711,00 eur 

11. 

Preberaj úci prehlasuje_ že je mu známy stav preberaného majetku. 

V 7 1at)'Ch Moravciach dt'í.a 26. 06. 20~1--. 
~Esr0 

~~ ~ ) Technické služby mesta 
~ y~· Bernolákova č. 59 
[}!, 953 01 Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Mo ra\ ce · MQH.r..: Technické sl , v mesta Zlaté Moravce 
Ing Peter Lednár. CSc„ primátor Branisla\ Va ga. po\ eren)· r i aditeľ 


