ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU

Zmluvné strany:
Odovzdávajúci:
Mesto Tornaľa
V mene koná:
Mgr. Anna Szögedi – primátor mesta Tornaľa
Sídlo:
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO:
00319091
(ďalej tiež len ako „odovzdávajúci“)
a
Preberajúci:
Mestské služby mesta Tornaľa
V mene koná:
Bc. István Hunyák – štatutár príspevkovej organizácie
Sídlo:
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO:
42193591
(ďalej tiež len ako „preberajúci“)

1.
Úvodné ustanovenia
1.1 Odovzdávajúci a preberajúci sa dohodli v súlade s § 6 a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Tornaľa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a podľa uznesenia
Mestského zastupiteľstva č. 136/2019 zo dňa 27.06.2019 na znení tejto zmluvy
o prevode správy majetku mesta Tornaľa (ďalej tiež len ako „zmluva“), tak ako je
ďalej v texte tejto zmluvy uvedené.

2.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku mesta Tornaľa z odovzdávajúceho na
preberajúceho za účelom jeho využitia v súlade so štatútom preberajúceho.
2.2 Predmetom prevodu správy majetku mesta Tornaľa v správe odovzdávajúceho je
hnuteľný majetok: dopravný prostriedok – vedený na účte 023
Renault - MASTER L3H1P3 130k - úžitkové vozidlo - sklopný
v obstarávacej cene:
25 200,00 Eur
v zostatkovej cene k 31.05.2019: 24 675,00 Eur
Suma cudzích zdrojov:
25 200,00 Eur
Suma vlastných zdrojov:
0,00 Eur
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3.
Výška, splatnosť a spôsob vedenia správy
3.1 Prevod správy majetku podľa čl. 2 ods. 2 je bezodplatný.
3.2 Správa majetku uvedeného v čl. 2. ods. 2 zmluvy sa prevádza ku dňu 30.06.2019.
3.3 Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá hnuteľný majetok /023/ podľa
zoznamu majetku mesta – rekapitulácia odpisov dlhodobého majetku od 01.05.2019 do
31.05.2019 v obstarávacej cene 25 200 €, a v zostatkovej cene 24 675 €. Vozidlo
bolo obstarané z dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu účelovo určenej na kapitálové
výdavky na akciu „Nákup komunálnej techniky pre mestský podnik Tornaľa“ v celkovej
hodnote 100.000,00 € v zmysle oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
dňa 11.03.2019. Preberajúci ho ďalej eviduje vo svojej účtovnej evidencii v
účtovných hodnotách.

4.
Záverečné ustanovenia
4.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
4.2 Táto zmluva bola uzatvorená na základe slobodnej, určite a zrozumiteľne prejavenej
vôle zmluvných strán a na znak súhlasu s jej obsahom ju aj zmluvné strany podpisujú.
4.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, zmluve
porozumeli a zmluvu uzatvárajú slobodne, nie pod nátlakom.
4.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
4.5 Táto zmluva o prevode správy majetku je vyhotovená v 4- och exemplároch, 2 pre
odovzdávajúceho a 2 pre preberajúceho.

V Tornali, 28.06.2019

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

........................................
Mgr. Anna Szögedi
primátor mesta Tornaľa

...........................................
Bc. István Hunyák
štatutár príspevkovej organizácie
Mestské služby mesta
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