
--
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 "vlastník") 

Správca odovzdávajúci: 
Názov: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len "odovzdávajúcí") 

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

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. I mája č. 2, 953 Ol 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 Cimrák. - riaditeľ 

17336015 
2021059106 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. 
Robotnícka 1,95301 Zlaté Moravce 
Marián Tomajko - riaditeľ 
31410529 
2020411910 
SK202041 1910 

(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: MI 
dátum výroby: 31.1.1978 
identifikačné číslo motora: 776 
výrobné číslo VIN: TNEI203MAROMC3000 
evidenčné číslo: ZM349AE 



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

Čl. 111. 
Dátum prevodu správy a hodnota prevádzaného majetku 

l . Správa majetku uvedeného v čl. II . tejto zmluvy sa zveruje k 1.2.2014. 
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 I tohto článku je cena majetku podľa Č l. II . 

tejto zmluvy s nulovou zostatkovou hodnotou. 

Čl. IV. 
Cena 

Správa majetku uvedeného v Čl. II. ods. I. 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 nevyuživa, stal sa pre nemocnicu tn'alo prebytočný a od 17.5.20 13 
uvedené vozidlo využíva správca preberaj uci. 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 činnosIi. 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

l . Odovzdávajúci správca prevádza správu majetku uvedeného v bude 1. tohto článku zo 
správy 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 prislušnom Dopravnom inšpektoráte a v stanovenej lehote toto 
prihlási do evidencie motorových vozidie l na príslušnom Dopravnom inšpektoráte. 

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



5. 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 
majetku uvedeného v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy a v zmysle čl. 8 hod 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. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť 
dňom prevodu správy majetku uvedeného v Čl. II bod l. 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: 

Zán ~· 9.ct_~-,l iC ,K'2 s .lov 
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Marián Tom.jko 
riaditeľ 

Správca odovzdávajúci: 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 
riaditeľ 


