Zmluva
o zverení správy hnuteľného majetku Mesta Svit
Čl. I.
Zmluvné strany:
1.1 Odovzdávajúci
Sídlo
Zastúpenie
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Ing. Miroslav Škvarek, primátor mesta Svit
0326607
2021212754
VÚB, a. s. Poprad
24727- 562/0200

1.2 Preberajúci
Sídlo
Zastúpenie
IČO
Bankové spojenie
Číslo účtu

Technické služby Mesta Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Miroslav Vojsovič, poverený riadením Technických služieb
00186864
VÚB, a. s. pobočka Poprad, expozitúra Svit
1386557753/0200

uzatvorili v zmysle § 7 VZN Mesta Svit č. 9/2012 Zmluvu o zverení správy hnuteľného majetku
Mesta Svit, za nižšie uvedených podmienok:
ČI. II.
Predmet zmluvy
2.1

Odovzdávajúci je vlastníkom hnuteľného majetku:
osobné motorové vozidlo Seat Alhambra COMBI 7M/AUY/SG, ev.č. PP 027DG, rok výroby
2001, výr. č. VSSZZZ7MZ1V514652, č. motora 081969 vrátane príslušenstva, v reprodukčnej
hodnote 1.600 EUR, slovom jedentisícšesťsto eur (v zmysle Vyjadrenia zaraďovacej komisie zo
dňa 27.2.2015)

2.2 Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné zverenie správy hnuteľného majetku uvedeného v čl. II.,
bod 2.1 tejto zmluvy preberajúcemu, ktorý je zriadený ako samostatná príspevková organizácia
odovzdávajúceho.
2.3 Účelom zverenia do správy je zabezpečenie úloh v rámci predmetu činnosti preberajúceho,
v súlade s § 2 písm. h) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov a s § 4 ods. 3 písm. h)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
Čl. III.
Práva a povinnosti preberajúceho
3.1 Preberajúci sa zaväzuje užívať majetok, ktorý je predmetom zverenia správy, výlučne na výkon
samosprávy na úseku telesnej kultúry a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, v súlade s čl. II., bod
2.3 tejto zmluvy.
3.2 Preberajúci nie je oprávnený ponechať hnuteľnú vec zverenú do správy na užívanie inému bez
predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúceho.
3.3 Preberajúci je povinný chrániť hnuteľnú vec zverenú do správy pred poškodením, zničením,
stratou alebo zneužitím a je povinný vykonávať opatrenia na zabránenie vzniku škôd na majetku
odovzdávajúceho.
3.4 Preberajúci je povinný umožniť odovzdávajúcemu prístup k hnuteľnej veci zverenej do správy za
účelom kontroly jej užívania. Preberajúci je povinný raz ročne, ku dňu 31.1., predložiť
odovzdávajúcemu písomnú informáciu o spôsobe využitia predmetu tejto zmluvy.

3.5 V prípade straty, poškodenia alebo zničenia hnuteľnej veci zverenej do správy, alebo jej časti,
je preberajúci povinný bezodkladne vykonať príslušné opatrenia, tieto skutočnosti písomne oznámiť
odovzdávajúcemu.
3.6 Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla na vozidlo uvedené v čl. II, bod 2.1 tejto zmluvy, uzavrie preberajúci, ktorý sa zaväzuje hradiť
poistné po dobu platnosti tejto zmluvy. Výdavky týkajúce sa opráv a bežnej údržby predmetu zmluvy,
sa zaväzuje hradiť preberajúci.
Čl. IV.
Práva a povinnosti odovzdávajúceho

4.1 Odovzdávajúci odovzdáva predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v stave spôsobilom na
riadne užívanie.
4.2 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa vyhotoví protokol, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
Čl. V.
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zverenie správy sa uskutočňuje dňom účinnosti tejto zmluvy na
dobu neurčitú.
5.2 Ukončenie platnosti tejto zmluvy je možné písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou zo
strany odovzdávajúceho aj bez udania dôvodu s 1 - mesačnou výpovednou lehotou, pričom
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola
doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
ČI. VI.
6.1 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dve vyhotovenia.
6.2

Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná dňom 1.4.2015.

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni ani pod
nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
6.4
Prílohou tejto zmluvy je inventárna karta majetku Mesta Svit č. 6449 17 a Protokol z
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Vo Svite dňa 31.3.2015

_________________________
Ing. Miroslav Škvarek v.r.
primátor mesta Svit

Prílohy: inventárna karta
Protokol z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy

______________________
Miroslav Vojsovič v.r.
poverený riadením
Technických služieb Mesta Svit

