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Číslo zmluvy: 001/2016

ZMLUVA 
O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU 
v zmysle  § 4 VZN č.8/1996 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta


Odovzdávajúci:    Technické služby mesta Námestovo
Sídlo: Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Mgr. Martin Miklušičák, poverený riadením
IČO: 30 222 281
 (ďalej len „odovzdávajúci“)
a

Preberajúci:         Mesto  Námestovo
                               Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. Ján Kadera, primátor mesta
IČO: 00314676
		       (ďalej len preberajúci)
		    
(uzatvárajú túto zmluvu o prevode správy majetku  (ďalej len „zmluva“)


Článok I
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy


	Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku z príspevkovej organizácii Technické služby mesta Námestovo na preberajúceho Mesto Námestovo podľa prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy. 


Účtovná  nadobúdacia hodnota odovzdávaného hnuteľného majetku  je  5 182,96 Eur  (slovom  pňťtisícstoosemdesiatdva Eur deväťdesiatšesť centov).

Predmet prevodu správy uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy  bol rozhodnutím mestského zastupiteľstva  zo dňa  .................., uznesením č.     odňatý , nakoľko  neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť odovzdávajúcemu  na plnenie úloh v rámci  predmetu jeho činnosti  na ktorú bola zriadená. 


Článok II
Spôsob a  deň prevodu

	Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie prevádzaný  predmet prevodu  do 7 dní  od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom prevodu  je fyzické odovzdanie, prevzatie a podpísanie protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku.

        Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy.


Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2. Zmluva  je vyhotovená  v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží preberajúci a jeden odovzdávajúci.

3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná voľnosť strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v predpísanej forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.   









V .............................. dňa    ...............                             V .......................... dňa    .....................          





Za odovzdávajúceho 	   Za preberajúceho                              









..........................................	....................................... 
Mgr. Martin Miklušičák    					Ing. Ján Kadera, 
 poverený riadením TS                                                           primátor mesta   










Príloha k zmluve č. 001/2016


































Názov
Dátum zaradenia
Nadobúdacia hodnota
Oprávky
Zostatková hodnota


Márnica cintorína
01.04.1951
1 508,53 €
1 508,53 €
0,00 €


Chladiarensky box
10.8.1985
690,40 €
690,40 €
0,00 €


Chladiarensky box
10.8.1985
690,40 €
690,40 €
0,00 €


Chladiarensky box
10.8.1985
690,40 €
690,40 €
0,00 €


Chladiarensky box
10.8.1985
690,40 €
690,40 €
0,00 €


Bunka Renata
29.6.1981
912,83 €
912,83 €
0,00 €









Sumár:

5 182,96 €
5 182,96 €


















































































































Preberací protokol o odovzdaní správy majetku


Zoznam nehnuteľností:

Márnica cintorína, súp.č. 1001,  inv.č. 6

Zoznam zariadení:

Chladiarenský box -  inv. č. 31
Chladiarenský box – inv.č. 32
Chladiarenský box – inv.č. 33
Chladiarenský box – inv.č. 34
Bunka Renata – inv.č. 437



Odovzdávajúci: 

za Technické služby mesta Námestovo , poverený riadením Mgr. Martin Miklušičák 


Preberajúci: 

za Mesto Námestovo, prednosta MsÚ v Námestove  Ing. Milan Rentka 




Odovzdávajúci a preberajúci svojim podpisom potvrdzujú, že vyššie uvedený majetok bol riadne odovzdaný v stave zodpovedajúcom kúpnej zmluve. 






 
V ....................................................... dňa ............................. 







.............................................................                                 ............................................................ 
            podpis odovzdávajúceho                                                          podpis preberajúceho

