
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 so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté 

Moravce (ďalej len zmluva) 

Vlastník majetku: · 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len „vlastm'lc") 

Správca odovzdávajúci: 
Názov: 

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

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

Čl. 1. 
~· Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
UL 1 mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor 
00308676 
2021058787 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce 
JUDr. Ing. Martin Citnrák - riaditeľ 

17336015 
2021059106 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. 
Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce 
Marián Tomajko - riaditeľ 

31410529 
2020411910 
SK.2020411910 

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

Čl. II. 
Predmet prevodu správy 

.•. l :·· Mesto Zlaté Moravce je vlastníkom hnuteľného majetku v správe odovzdávajúceho · 
správcu, a to: 
Osobné vozidlo Škoda 1203 COM 
inventárne číslo: 513 
kategória: Ml 
dátum výroby: 31.1.1978 

_ ______ _ „ . jd~:n.tifikačné čfaJQ_moJora:. -- · .776 
~ --,-;~-~ -·-výrobflrn'S'~--- -- -.... -- ·· --~12-63MM0Mffit)66 

evidenčné číslo: ZM349AE 
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/ 2. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku uvedeného v bode 1. tohto článku zo 

/ správy odovzdávajúceho správcu do správy preberajúcemu správcovi. 

/ 
t 

Í v , Cl.fil. 
Í Dátum· prevodu sp·rávy a hoctnola prevádzaného majetku 

I 

/ 1. Správa majetku uvedeného v čl. 11. tejto zmluvy sa zveruje k 1.2.2014. 
2. Správa majetku uvedeného v ČL TI. 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 TI. ods. 1. tejto zmluvy sa prevádza bezodplatne. 

Čl. v. 
Dôvod prevodu správy 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca uvedený majetok nadobudla dňa 31 .1.1978. 
V súčasnej dobe ho nevyužív~ stal sa pre nemocnicu trvalo prebytočný a od 17.5.2013 
uvedené vozidlo využíva správca preberajúci, t.j. Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
m;p. v súlade. s .platnou Zmluvou o výpožičke v zmysle jej dodatkov. 

Čl. VI. 
Účel prevody správy 

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

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

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

2. Správca preberajúci potvrdzuje, že Zmluvou o výpožičke uvedeného motorového 
,;. ' ' . vozidla . mu . boli odovzdané kľúče, veľký technický preukaz, osvedčenie o poistení 

vozidla, kartička EK, karta o TK, tlačivo „Správa o nehode". 
3. Súčasne preberajúci správca zabezpečí prepis motorového vozidla z odovzdávajúceho 

správcu na . preberajúceho nahlásením zmeny vlastníka na príslušnom Dopravnom 
inšpektoráte a súčasne odhlási predmetné motorové vozidlo z evidencie motorových 
vozidiel vedenom na príslušnom Dopravnom inšpektoráte a v stanovenej lehote toto 
prihlási do evidencie motorových vozidiel na príslušnom Dopravnom inšpektoráte. 

- -- _ _ „ :.: ~-4. 'Qá~ä~N~~~-kt~ preclmetom prevodu správy 
podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne majetkové ani iné práva tretích osôb alebo záväzky 
voči tretím osobám. · 
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/S. 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. 

6. Vlastník majetku, Mesto Zlaté Moravce, súhlasí s odovzdaním a prevzatím správy 
~-uvedeného v ČL II. ods. 1. tejte-zrnluvy-avzmysle čl. 8 bod 5. písm. a) Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce udelenie súhlasu je v kompetencii 
primátora Mesta Zlaté Moravce, lctorý ho vyjadruje podpisom na tejto zmluve. _ 

7. 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. 

8. 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. 

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

V Zlatých Moravciach 

Vlastník: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

Správca preberajúci: 

Zá h ra dnícke s w 
mešla Zlaté Mora 

mestský podnik 
~9b t íckr '., ·)c~ :i 01 Zlaté ra e 

·····im~·.31·~ 1'(}~:t9·me:·!,1rnj20 · ;~n · 
Marián Tomajko -

„ ..• . 11 _- · 
riaditeľ 

========= ----- --~-~---
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Správca odovzdávajúci: 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 
riaditeľ _ 



Požičiavateľ: 

so sídlom: 

v zastúpení: 

so sídlom: 

v zastúpení: 

Dodatok č. 2 
k Zmluve o výpožičke 

uzatvorená podPa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi: 

Mestská nemocnda prof. MUDr. Rudolfä Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 

JUDr. Ing. Martin Cimrák ·-·riaditeľ 

Zähradnícke služby mesta Zlaté Moravce 

Robotnícka 1 

953 O l Zlaté Moravce 

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 1 k Zmluve o výpožičke sa mení nasledovné: 

1. 

2. Požičiavateľ dňom podpísania lejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne prenecháva 
odovzdáva na užívanie vyššie uvedene motorové vozidlo na obdobie od 1.1.21)14 do 
Jl.1.2014. 

Ostatné náležitosti zmluvy zostávajú nezmenené. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemp!ároc.h, 
z ktorých kat.dý účastník obdrli po jednom exemplári. 

Marián Tomajko - riaditeľ 
Záhradnícke služby mesta ZM 

vypožičiavateľ 

-·~·-J·.-s~ 
/ 1 -?V)J 

..... .„ .. „„:.„ ..... „„„.„ ..• „„ •. „ . 

JUDr. Ing. Martin Cimrák - riaditeľ 
MNZM 

požičiavateľ 
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