
Zmluva 
o prevode správy majetku Mesta Zlaté Moravce 

uzatvorená v súlade zákonom č. 258/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon SNR č. 
139/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 

Mesta Zlaté Moravce (ďalej len zmluva) 

Vlastník majetku: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len „vlastník") 

Správca odovzdávajúci: 
Názov: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len „odovzdávajúci") 

Správca preberajúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
(ďalej len „preberajúci") 

ČI. 1. 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1 mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka Mesta Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce 
JUDr. Ing. Martin Cimrák LLM - poverený riaditeľ 
17336015 
2021059106 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, p.o. 
Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Ľubomír Gábriš - poverený riaditeľ 
31410529 
2021058787 
SK2020411910 

(správca odovzdávajúci a správca preberajúci sú organizácie zriadené Mestom Zlaté 
Moravce) 

Čl. II. 
Predmet prevodu správy 

1. Mesto Zlaté Moravce je vlastníkom hnuteľného majetku sanitného motorového vozidla s 
poistením vozidla Komunálna poisťovňa, a.s. do13.4.2015, ktorého je Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce správcom 

• Sanitné motorové vozidlo Kia Pregio: 
Druh vozidla: špeciálne 
Továrenská značka, typ: KIA PREGIO 2,7D 
ŠPZ: ZM 056 AJ 
Farba: šedá metalíza tmavá 



Číslo motora: 12 
VIN: KNETB24121K022915 
Dátum evidencie: 1 9 .1.2002 
Číslo technického preukazu: SC 321794 
Evidenčné číslo vozidla: SF045690 

2. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku uvedeného v bode 1. tohto článku zo 
správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi. 

Čl. III. 
Dátum prevodu správy a hodnota prevádzaného majetku 

1. Správa majetku uvedeného v čl. II. tejto zmluvy sa zveruje k 1.3. 2015. 

2. Správa majetku uvedeného v Čl. II. tejto zmluvy sa prevádza s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle zmluvných strán. 

3. Ku dňu prevodu správy majetku podľa bodu 1 tohto článku je cena majetku podľa Čl. II. 
tejto zmluvy s nulovou zostatkovou hodnotou. 

Čl. IV. 
Cena 

Správa majetku uvedeného v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne. 

Čl. v. 
Dôvod prevodu správy 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca uvedený majetok v súčasnej dobe nevyužíva 
a stal sa pre ňu trvalo prebytočný. 

Čl. VI. 
Účel prevody správy 

1. Účelom prevodu majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre 
potreby preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti. 

2. Vypožičiaveteľ bez výhrad súhlasí s tým, že momentom odovzdania vozidla uvedeného 
v bode I. 1 prechádza naňho zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla. 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Odovzdávajúci správca prevádza správu majetku uvedeného v bude 1. tohto článku zo 
správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi na dobu neurčitú. 



2. Odovzdávajúci správca vyhlasuje, že na majetku, ktorý je predmetom prevodu správy 
podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne majetkové ani iné práva tretích osôb alebo záväzky 
voči tretím osobám. 

3. Preberajúci je povinný súčasne oprávnený spravovať prevádzaný majetok Mesta Zlaté 
Moravce v súlade so zákonom č. 258/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon SNR č. 
139/1991 Zb. o majetku obcí a so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté 
Moravce, ako aj v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými alebo internými 
predpismi. 

4. Vlastník majetku, Mesto Zlaté Moravce, súhlasí s odovzdaním a prevzatím správy 
majetku uvedeného v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy a v zmysle čl. 8 bod 5. písm. a) Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce udelenie súhlasu je v kompetencii 
primátora Mesta Zlaté Moravce, ktorý ho vyjadruje podpisom na tejto zmluve. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť 
dňom prevodu správy majetku uvedeného v Čl. II bod 1. s podmienkou, že bola pred 
týmto dňom zverejnená na webovom sídle vlastníka majetku. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí majetku podľa tejto zmluvy spíšu 
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, a to bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto 
zmluvy, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží vlastník, 
odovzdávajúci správca a preberajúci správca. 

V Zlatých Moravciach dňa 24.2.2015 

Vlastník: 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka Mesta 

Správca preberajúci: 

.„„„~1;==š···· · · 
poverený riaditeľ 

Správca odovzdávajúci: 

t.Jj._..,t~há l lO t r1tJ;..n ;~ 

~of. iVIUDr. Rudolfa Ko:c:-:.., DrSc. 
f.~ , ,-(1 .... ;,.~ • ~·„ : <, $')3 :~. ?l :-- tú f. 1o r~~v~ 

······ ········································· 
JUDr. Ing. Martin Cimrák LLM 

poverený riaditeľ 



Preberací protokol 

o odovzdaní majetku. 

Správca odovzdávajúci: 
Názov: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce 
Sídlo: Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpený: 
IČO: 

JUDr. Ing. Martin Cimrák LLM - poverený riaditeľ 
17336015 

DIČ: 2021059106 
(ďalej len „odovzdávajúci" alebo „MN") 

Preberajúci: 
Názov: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, p.o. 
Sídlo: Robotnícka 1, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Gábriš - poverený riaditeľ 
IČO: 31410529 
DIČ: 2021058787 
IČ DPH: SK2020411910 
(ďalej len „Preberajúci alebo Záhradnícke služby'') 

Sanitné motorové vozidlo bude dňa 1.3. 2015 na základe žiadosti zaslanej zriaďovateľovi 
- Mestu Zlaté Moravce odňaté zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce do správy Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, p.o. 

Poverenému riaditeľovi Záhradníckych služieb Ing. Gábrišovi bude špeciálne sanitné 
motorové vozidlo KIA PREGIO odovzdané s týmito dokumentmi: 

karta poistenia vozidla - Komunálna poisťovňa, a.s. 
osvedčenie o emisnej kontrole 
osvedčenie o technickej kontrole 
osvedčenie o evidencii - technický preukaz 
záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy 
kľúče od motorového vozidla 

Zlaté Moravce, dňa 24.2.2015 

·····ŕ-?1~i,.;;~j~~;···· .. . ..... . ····························································· 
odovzdávajúci 


