
Zmluva o zverení majetku do správy 

Mesto Zlaté Moravce 
l . mája 2. 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom. CSc .. primátorom 
IČO: 00308676 

a 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestsl<ý podnik, Robotnícka l 
so síd lom: Sládkovičova l. 953 O l Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529. 
zastúpené: Mariánom Tomajkom. riaditel"om 

Uzatvárajú túto Zmluvu o zverení majetku do správy 

l. 

Mesto Zlaté Moravce touto zmluvou v súlade s § 6a ods. 2 zákona č . 138/ 199 1 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a s čl. 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce zveruj e s účinnosťou od O 1.05.20 12 na dobu neurčitú do správy mestskej 
príspevkovej organ izácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. mestsk)' podnik. 
Robotnícka l. so sídlom: Sládkovičova l. 953 O l Zlaté Moravce. lČO: 31410529. 
nasledovný majetok mesta: 

softvérové vybavenie elektronickej paspoťtizácic cintorínov v Zlatých Moravciach 
a v mestských častiach Chyzerovce a Pťílcpy s: 

obstarávacou cenou : 16..t68,86 cuť 
zo tatkovou cenou k 30..t.2012: 1 0.978,-t6 eur. 

Il. 

l . Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce sa zaväzujú zverený majetok užívať 
a nakladať s ním v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. pričom sa zaväzujú zveren)' majetok viesť 
v účtovníctve a odpisovať ho, chrániť zvercn) majetok pred poškodením a nakladať s ním 
v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce 

Ul. 

l. Súčasťou t~jto dohody je ,.Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku .. podpísan)' 
oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. z ktor)'ch Mesto obdrží dve 
vyhotovenia a druhá zmluvná strana jedno vyhotoven ie. 



3. Zverenie majetku do správy podľa tejto zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo 
mesta Zlaté Moravce na 14. zasadnutí MsZ dňa 26.04.2012 uznesením č. 301 /2012. ktoré 
tvorí prílohu tejto zmluvy. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť di'lom jej podpísania oboma zrnluvn)'mi stranan1i 
a účinnosť dňom 01.05.2012 za podmienky jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté Moravce. 

V Zlatých Moravciach dňa 30.4.20 12 

Za 
Mesto Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár. CSc .. primátor 

Za 
Záhradnícke služby m sta 
Marián Tomajko. riaditeľ 

m
- --

.v1atenal spracova O:htfP.fl .... 

Za správnosť ~ .,.. ...........•. 

Dňa · ~?l~ ............... . 



Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku 

Odovzdávajúci: 
Mesto Zlaté Moravce 
l . mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené: lng. Petrom Lednárom, CSc .. primátorom 
lČO: 00308676 

a 

Preberajúci: 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka l 
so sídlom: Sládkovičova l. 953 O l Zlaté Moravce. 
IČO: 3 1410529, 
zastúpené : Mariánom Tomajkom. riaditeľom 

Odovzdávajúci odovzdáva do správy a Preberajúci do SVOJeJ správy preberá 
s účinnosťou od 01.05.2012 na dobu neurčitú v súlade s§ 6a ods. 2 zákona č. 138/ 199 1 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s č l. 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce nasledovný majetok: 

!. 
softvérové vybavenie elektt·onickcj pasportizácie cintorínov v Zlatých Moravciach 
a v mestských častiach Chyzerovce a Pr·ílcpy s: 

obstar·ávacou cenou: 16.468,86 eur 
zostatkovou cenou k 30.4.2012: 10.978,46 eur. 

ll. 
Preberajúci prehlasuje, že je mu známy stav preberaného majetku. 

V Zlatých Moravciach dňa 30.4.20 12 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc .. primátor 

Odovzdávajúci 

Záhradnícke služby mesta laté Moravce 
Marián Tomajko. riad iteľ 

Preberajú ci 

Záhradnlcke služby 
m e s t a Zlaté Moravc e 

m es tský podnik 
Robotníc ka 1 

953 O l Z LATE MORAVCE 


