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I PROTOKOL -ZML UV A číslo2/2014
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Bytče

Odovzdávaj úci:
Mesto
Sídlo
V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spoj enie
Telefón

I.

MESTO BYTČA (d'a1ej len "mesto")
Námestie SR č. 1,01438 Bytča
Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta
00321192
2020626399
VÚB, a. s. Č. účtu: 23525432/0200
041/507 39 24

a

II.

Predmet prevodu:

Mesto Bytča ako vlastník zveruje do správy majetok presne určený v predmete prevodu.

č. účtu:
041/ 507 39 32

Preberajúci:
Rozpočtová organizácia: JESIENKA - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

(ďalej len "rozpočtová organizácia")
Treskoňova ul. č. 813,01401 Bytča
Mgr. Adriana Tichá, riaditeľka
422 199 73
2023550485

Sídlo
V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Telefón

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča (VZN Č. 5/2010)
a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči, č. 109/2014 zo dňa 25. 09. 2014
prechádza s účinnosťou od 30. 09. 2014 právo hospodárenia s majetkom mesta Bytča na
preberajúceho.

Inv. číslo Druh majetku oe Oprávky ze I
Rekonštrukcia

1/0044 elektroinštalácie v časti 1.718,29 317,18 1.401,11 -
budovy(kuchyňa)č.s.813, .

Spolu 1.718,29 317,18 1.401,11

Budova je zapísaná:

Na L v: 2403, K. ú. Vel'ká Bytča ako: bytový dom sÚp. čislo: 813

Na pm'cele: 592, zastavané plochy o výmere 3658 m2

Vo vlastnictve Mesta Bytča v podiele 111.
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III.

Rozpočtová organizácia preberá majetok dňom 30.09.2014 v stave, v Okom sa nachádza ku
dňu podpisania tohto protokolu resp, tejto zmluvy. Účelom zverenia ~redmemého majetku
preberaj úcemu je prevádzkovanie "Zariadenia pre seniorov a denného stacionára" s cieľom

poskytovania sociálnych služieb,

VI.

v stvislo
sti

s nim, brat' z ~eho úžitky a ~ad~\' s nim v sgl~de so zásadami
hospodárenia s majetkom obce a podmienok uvedených v iriaďovacej listine,

zveľad'ovat', chránit' a zhodnocovať majetok obce,
udržiavať a užívať majetok,chráni\' majetok pred pnškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
použiva\' všetky právne prostriedky na ochranu rrlajetk

u
, vrátane včasného

uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred prislušnými orgánmi,

IV.

HodnOla zvereného majetku podl'a účtovnej evidencie je:

\
Učet ma.letku

Učet oprávok
Zostatková hodnota

I \1aj-::ok obstaraný
I

z 'Jr('s~riedkoV zriaďovatel'a I

::: = 1.718,29
081 == 317,18

021-p81 == 1.401,11

\:2.:-:wk obstaraný
I

z :J:-ostriedkov ŠR
I

:)21 = 0,00
081 == 0,00

021 -i 081 == 0,00

V.

PreberajÚci je oprávnený i povinný:

- ma' etok držať užívať inenie úloh vr
, Cl redm svo e činnosti alebo

na
u

Preberajúci je povinnÝ:odpiso
va

\' lunomy a nehmomý majetok v zmysle zákona č,431/
2002

Z.z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisovvykonáva\' inventarizáciu majetku v zmysle zákona č.431/
2
0
02

Z.z. o účtovníctve

v znení neskorších predpisovvies\' majetok v účtovnictve v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovnietve v znen

neskoršich predpisov Ipri nadobúdaní a vyrad'ovaní majetku je povinný postupova\' v súlade so zásadarr

hospodárenia s majetkom obce
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VII.

Vlastníkom majetku zvereného do správy rozpočtovej organizácie je Mesto Bytča. Správca
nemôže nadobudnút' majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je
vlastníctvom obce. Pri predaji majetku, prenájme majetku a pod. je potrebné postupovat'
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 26.09.2""'

~~\ -JGSt~N~ 01?" ..§ .:..artaúCnl~ pre
~J' ô denný sta

-::.'" rozpoO:·ova ore
Treskonova ul. 813~

ltO: 4221'

Preberajúci:
Jesienka - zariadenie pre seniorov a
denný stacionár, v zastúpení:
Mgr. Adriana Tichá, riaditeľka

Odovzdávaj úci:
Mesto Bytča, v zastúpení:
Bc. Miroslav Minárčik, primátor
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