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PRO T O K O L - Z M L U V A číslo 1/2014
o odovzdaní a prevzatí majetku TSMB

l.
Odovzdávaj úci:
Mesto
Sídlo
V zastúpení
IČO
mč
Bankové spojenie
Telefón

Technické služby mesta Bytča
Hlinícka cesta č. 403/16, 014 01
Daniel Cigánik, vedúci TSMB
00185655
2020442413
VÚB, a. s.
041/5523221

a

(ďalej len "TSMB")
Bytča

č. účtu: 2431505253/0200

Preberajúci:
Mesto
Sídlo
V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Telefón

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

II.
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča (VZN Č. 5/2010) a v zmysle
uznesenia Mestského zastupitel'stva v Bytči, Č. 110/2014 zo dňa 25.09.2014 prechádza s účinnosťou
od Ol. 10.2014 právo hospodárenia s majetkom TSMB na preberajúceho.

Technické služby mesta Bytča ako vlastník, prevádza do správy mesta majetok "Štvorkolka New
Force Hunter + vysávač".

Predmet revodu:
Inv. číslo Druh ma' etku

3-106/0017 Stroje, prístroje a zaríadenia

S olu X

oe O ze
6756,30 € 3 055 € 3701,30€

6756,30 € 3 055 € 3 701,30 €

III.

Mesto Bytča preberá majetok dňom 01.10 .2014 v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania tohto
protokolu resp. tejto zmluvy. Účelom prevodu predmetného majetku preberajúcemu je sprístupnenie
t'ažko dostupného terénu pre Mestskú políciu v Bytči.

IV.

Hodnota prevedeného majetku podľa účtovnej evidencie je:

\-----
Účet maietku Účet oprávok Zostatková hodnota

Majetok obstaraný z vlastných
prostriedkov

022 == 6 756,30 € 082 = 3 055 € 022 - 082 = 3701,30 € --
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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,
zvel'ad'ovať, 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 majetok v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
vykonávať inventarizáciu majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
viesť majetok v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
pri nadobúdaní a vyrad'ovaní majetku je povinný postupovať v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom mesta

V Bytči dňa:

Preberajúcl:
Mesto Bytča, v zastúpení:

Bc. Miroslav Minárčik, primátor
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8.~n:/. : 3-432/0200

Odovzdáv""
Techni~i'/~luL...Y Mesta Bytča:

Daniel Cigánik, vedúci
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