
Zmluva o prevode majetku 
Uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a 

v súlade s §9a ods. 8 písm. dl zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom: ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené primátorom: Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
IČO: 00308676 
DIČ: 202 1058787 
Bankové spojenie: VÚB Nitra 
Č. účtu: 33422162/0200 

( ďalej len" Mesto" ) 

a 

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-22 Zlaté Moravce 
Sídlo: Kalinčiakova 8, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 1781520267 
Zast .: Milošom Bančákom 
Č. účtu: 0234210983/0900 

( ďalej len "nadobúdate!''' ) 

ČI.1 
Úvodné ustanovenie 

l. Dňa 20.7.2010 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa 
dohodli na spo ločnom financovaní stavby: Rozšírenie verejného vodovodu Remanancie -
Horné vinice ako aj na vzájomnej súčinnosti pri príprave, zabezpečení výstavy a realizácii 
tejto stavby. Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že vlastníkom a užívateľom stavby bude 
Mesto. Zmluvou o spolupráci sa Mesto zaviazalo, že po kolaudácii stavby Mesto predmetnú 
stavbu odovzdá do správy Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra. Z celkových 
nákladov na obstaraníe stavby predstavujúcich sumu 29.457,01 eur Mesto spolufinancovalo 
stavbu sumou 4.451,30 eur (1.161,80 eur 'projektová dokumentácia + 3.289,50 eur 
spolufinancovanie stavby). Na financovaní a reali zácii stavby sa v prevažnej miere 
spolupodieľal nadobúdateľ. 

2. V súčasnosti je vlastníkom celého vodovodného radu a šácht Mesto, ktoré je 
odberateľom a platiteľom za spotrebu vody, pričom túto spotrebu následne fakturuje 
nadobúdateľovi , čo je z pohľadu Mesta neefektívne a súčasne aj rizikové z hJ'adiska 
prípadného neplatenia refakturovanej spotreby vody. Z uvedeného dôvodu je najvhodnej šie, 
aby vodovodné šachty s prípojkami špecifikované touto zmluvou boli prevedené do 
vlastníctva nadobúdateľa. 
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Čl. 2 
Predmet zmluvy 

I. Touto zmluvou Mesto prevádza na nadobúdateľa vlastníctvo k: 
a) vodovodnej šachte VŠ I a vodovodnej prípojke VPI: HDPE 100, SDR 11-D63/5,8, dížka 
12,0 m a 
b) vodovodnej šachte VŠ 3 a vodovodnej prípojke VP3 : HDPE 100, SDR I1-D63/5,8, dížka 
5,0 m 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Zlaté Moravce na pozemkoch podľa KN: stavu "C" 
parc. č. 14531/20, 14001/1 a stavu "E" parc. Č. 5691/2. 

2. Zostatková cena predmetu prevodu predstavuje k 30. 11.2012: 
a) pre VŠ l a VP 1 sumu 755,76 EUR, 
b) pre VŠ 3 a VP 3 sumu 673,39 EUR, 
pričom zostatková cena predmetu prevodu predstavuje k 30. ll. 2012 spolu sumu 1429,15 
EUR 

3. Na základe platného VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/2011 - Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta, ktoré stanovujú, že bezodplatný prevod majetku mesta je neprípustný, sa 
zmluvné strany dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že nadobúdateľ v prevažnej miere 
spolufinaneoval výstavbu predmetnej stavby, na odplate za prevod majetku špecifikovaného 
v ods. 1 vo výške 2,- eur (slovom: dve eurá), ktorú sa zaväzuje nadobúdateľ uhradiť 
najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy do pokladnice Mestského úradu. 

4. Do 5 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy je nadobúdateľ povinný informovať o tejto 
skutočnosti príslušného prevádzkovateľa verejného vodovodu, o čom doloží Mestu písomný 
doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti. V opačnom prípade je Mesto oprávnené od 
tejto zmluvy odstúpiť. 

Čl.3 
Záverečné ustanoveuia 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
2. Túto zmluvu možno meníť a dopíňať len písomnou formou po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 
3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, ktoré sú autentické a majú rovnakú 
právnu silu. Dva z rovnopisov obdrží Mesto a dva nadobúdateľ. 
4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení podpísať túto zmluvu, že 
textu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dnešného dňa svojim podpismi 
potvrdili. 

V Zlatých Moravciach dňa 28.11.2012 

Mesto Zlaté Moravce wE S TO 

~7:"" m .... ~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. '< ® (;0 

primátor mesta "'r~' MO~"''" 

SZZ základná organizácia 11-22 
Zlaté Moravce 

... ]Q.':.~~~ ............. ... ... . 


