Zmluva
o prevádzkovaní hnuteľného majetku Mesta Svit
uzatvorená v zmysle ustanovení § 6a) zák. č. 138/1991 Zb.
čl.I
Zmluvné strany:
1. Odovzdávajúci
Adresa
Zastúpenie
Číslo účtu
IČO
Bankové spojenie

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta Svit
24727-562/0200
00326607
VÚB,a. s. Svit

2. Preberajúci
Adresa
Zastúpenie
Číslo účtu
IČO
Bankové spojenie

Technické služby Mesta Svit
Štúrova 87, 059 21 Svit
Ing. Július Žiak, riaditeľ
1386557753/0200
00186864
VÚB, a. s. Svit

uzavreli zmluvu o prevádzkovaní hnuteľného majetku mesta Svit, za dole uvedených podmienok:
čl.II
Predmet zmluvy
2.1 Odovzdávajúci je vlastníkom hnuteľného majetku -vozidiel čistiacej techniky a to:
–

–

–

–

Malé zametacie vozidlo BOSCHUNG S3, rok výroby 2011, ŠPZ PP Z046, výrobné číslo
TBS50NC441315M314 vedené v majetku mesta Svit pod inv. č. 6449
10, ktorého
obstarávacia cena je 209 400,00 €,
Malé polievacie vozidlo BREMACH T-REX 60, rok výroby 2011, ŠPZ PP–853 CN, výrobné
číslo ZE8T2ASR0B0004215 vedené v majetku mesta Svit pod inv. č. 6449 11, ktorého
obstarávacia cena je 158 280,00 €,
Veľké polievacie vozidlo na podv. IVECO TRAKKER AD, rok výroby 2011, ŠPZ PP–198
CO, výrobné číslo WJMB1VNS40C241569 vedené v majetku mesta Svit pod inv. č. 6449
12, ktorého obstarávacia cena je 263 760,00 €,
Veľké zametacie vozidlo IVECO EuroCargo ML, rok výroby 2011, ŠPZ PP–729 CO,
výrobné číslo ZCFA1MD0402586270 vedené v majetku mesta Svit pod inv. č. 6449 13,
ktorého obstarávacia cena je 312 840,00 €.

2.2

Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné zverenie do prevádzky vozidiel čistiacej techniky
uvedenej v čl. II.,
bod 2.1
tejto zmluvy preberajúcemu, ktorý bol zriadený ako
samostatná príspevková
organizácia odovzdávajúceho, za účelom zabezpečenia
úloh v rámci predmetu jeho činnosti.

2.3

Odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu do prevádzky vozidlá čistiacej techniky uvedený
v čl. II. bod 2.1 na riadne a dohodnuté užívanie pri prácach prevedených Technickými
službami v
stave v akom sa nachádza ku dňu uzavretia zmluvy o prevádzkovaní
hnuteľného majetku Mesta Svit v sídle Technických služieb mesta Svit.

čl. III.
Práva a povinnosti preberajúceho
3.1

Preberajúci sa zaväzuje užívať majetok, ktorý je predmetom prevádzky len na účely
výkonu svojej pôsobnosti a spôsobom uvedeným v tejto zmluve v súlade s jeho
účelovým určením.

3.2

Preberajúci nie je oprávnený ponechať vec zverenú do prevádzky na užívanie inému bez
predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúceho.

3.3

Preberajúci je povinný chrániť vec zverenú do prevádzky 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 predmetu tejto zmluvy za
účelom kontroly užívania predmetu, ako aj za účelom vykonávania evidencií, ktorý je
povinný odovzdávajúci vykonávať podľa príslušných predpisov.

3.5

V prípade straty, poškodenia alebo zničenia predmetu tejto zmluvy alebo jej časti bez
zavinenia preberajúceho je preberajúci povinný vykonať príslušné opatrenia a túto
skutočnosť písomne oznámiť do 3 dní odovzdávajúcemu.
čl. IV
Práva a povinnosti odovzdávajúceho

4.1

Odovzdávajúci odovzdáva predmet zverený do prevádzky 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.
Prechodné ustanovenia

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zverenie do prevádzky sa uskutočňuje dňom 1.3.2013 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.
Záverečné ustanovenia

6.1

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po dve vyhotovenia.

6.2

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy vo forme prílohy tvorí inventárne karty majetku
Mesta Svit č. 6449 10,6449 11, 6449 12, 6449 13 a Protokol z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.

6.3

Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

6.4

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.

Vo Svite 28.2.2013
------------------v.r----------------------PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

-----------------v.r---------------Ing. Július Žiak
riaditeľ TS mesta Svit

