
Z M L U V A číslo 2 /2018
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Bytče

do správy

I.
Odovzdávajúci:
Mesto
Sídlo
V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Č. účtu
Telefón

MESTO BYTČA (ďalej len "mesto")
Námestie SR č. 1,01438 Bytča
Miroslav Minárčik, primátor mesta
00321192
2020626399
VÚB, a. s.
23525432/0200
041/5073924

a

Preberajúci:
Príspevková organizácia: Technické služby Mesta Bytča

(ďalej len "príspevková organizácia")
Hlinická 403/16,014 Ol Bytča
Daniel Cigánik, vedúci TS MB
00185655
2020442413
VÚB, a. s.
2431505253/0200
041/5523221

Sídlo
V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Č. účtu
Telefón

II.

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča a v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 71/2018 zo dňa 26.04.2018 prechádza s účinnosťou od
01.05.2018 právo hospodárenia s majetkom mesta Bytča na preberajúceho.

Mesto Bytča ako vlastník zveruje do správy majetok:

Predmet prevodu:

lov. číslo Druh maj etku oe Oprávky ze 
1/0018 Plaváreň - rodinný byt 2491,93 989,27 1 502,66

1/0019 Plaváreň - reštaurácia 6469,69 1 003,05 5466,64

1/0020 Plaváreň - šatne 759,97 304,46 455,51

1/0021 Plaváreň - bazén 323 646,25 93 747,40 229898,85

Plaváreň ~ sociálne 53349,47 13 118,10 40231,37
1/0053 zariadenie kúpaliska a

žumpa
Spolu 386717,31 109162,28 277555,03
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III.

Príspevková organizácia preberá majetok dňom 01.05.2018 v stave, v akom sa nachádza ku
dňu podpísania tohto protokolu resp. tejto zmluvy. Účelom zverenia predmetného majetku
preberajúcemuje zabezpečenie údržby majetku.

IV.

Hodnota zvereného majetku podľa účtovnej evidencie je:

Účet majetku Účet oprávok Zostatková hodnota
Majetok obstaraný
z prostriedkov zriaďovateľa

021 = 386717,31 081 = 109 162,28 021 - 081 = 277 555,03

V.

Preberajúci je oprávnený i povinný:
majetok držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti, alebo
v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom mesta a podmienok uvedených v zriaďovacej listine,
zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať majetok mesta,
udržiavať a užívať majetok,
chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

VI.

Preberajúci je povinný:
odpisovať hmotný a nehmotný majetok v zmysle zákona č.43112002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
vykonávať inventarizáciu majetku v zmysle zákona č.43112002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov,
viesť majetok v účtovníctve v zmysle zákona č.43112002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov,
pri nadobúdaní a vyraďovaní majetku je povinný postupovať v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom mesta.
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VII.

Vlastníkom majetku zvereného do správy príspevkovej organizácie je Mesto Bytča. Správca
nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je
vlastníctvom mesta. Pri predaji majetku, prenájme majetku a pod. je potrebné postupovať
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča. Majetok sa
prevádza na dobu neurčitú. Odňatie správy majetku sa vykoná v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča.

V Bytči dňa: 30. 04. 2018

Preberajúci:
Technické služby Mesta Bytča, v zastúpení:
Daniel Cigánik, vedúci TS MB

Odovzdávajúci:
Mesto Bytča, v zastúpení:
Bc. Miroslav Minárčik, primátor
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