Dodatok č. 6 k zmluve o výkone správy zo dňa
02.01.2008
uzavretý podľa ustanovenia § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1
Vlastník nehnuteľného a hnuteľného majetku:
Mesto Svit
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
VÚB a.s. , pobočka Poprad, exp. Svit
24727562/ 0200
00 326 607
SK 20 21 21 27 54
/ďalej len vlastník/

a

1.2

Správca nehnuteľného a hnuteľného majetku:
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 275/87, 059 21 Svit
Štatutárny zástupca:
Ing. Dana Meriačová, konateľka
IČO:
36 816 949
DIČ:
2022425174
IČ DPH:
SK 2022425174
Bankové spojenie:
VÚB a.s., pobočka Poprad, exp. Svit
číslo účtu:
2340566157/ 0200
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18971/P
/ďalej len správca/

Zmluvné strany sa na základe záverov zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa
26.04.2012, a v zmysle čl. VI ,bod 6.2 Zmluvy o výkone správy zo dňa 02.01.2008 dohodli na
Dodatku č. 6 v tomto znení:

Čl. II.

1. V prílohe č.1 Zmluvy - Súpis nehnuteľného majetku mesta Svit pre výkon správy, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sa dopĺňa text:
„130 Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)“
„228 Materská škola Svit“
„681 Materská škola Podskalka“
„267 Športová hala“

2. V prílohe č.2 Zmluvy – Drobný majetok sa dopĺňa o zoznam majetku, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, Zariadenia opatrovateľskej služby , MŠ Svit, MŠ
Podskalka a CVČ – športovej haly
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Čl. III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy Dodatkom č. 6 nezmenené, zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zo zmluvných
4.
5.

strán.
Tento dodatok je platný dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinný od 1.1.2013.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle, dodatok nebol
uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali, porozumeli
mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Svite dňa .15.08.2012

Vo Svite dňa 15.08.2012

za vlastníka :

za správcu:

v.r.

v.r.

..................................
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor Mesta Svit

......................................
Ing. Dana Meriačová
konateľka
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
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