
článok I
Zm|uvné stľany

Predávajúci:
Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stľed 178, 023 54 Tuľzovka, Slovenská republika
Právna forma: 801 obec (obecný úrad), mesto (mestský úľad)
Štatutárny orgán: JUDr. Ľubomír Golis, pľimátoľ mesta
ICO: 00 314 331
DIČ: 2O2O5533I5
Doplňujúce údaje k DPH: nie je platitel'om DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s'
Císloúčtu: 0204617002/5ó00
IBAN: SK50 5ó00 0000 0002 04617002

KUPNA ZNILUVA
uzatvorená podl'a ustanovenia $ 588 a nasl. zák.č.40l1964Z'z. občiansky zákonník

v zĺeni neskorších predpisov (ďalej len ,,Zm\uva")
č.E-4412021-AIďi

(ďalej len,, Preddvajúci ")
A

Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:

Štatotá-y orgán:

lČo:

obec Koľňa
obecný úľad 517 ,02321 Koľňa, SR
801 obec (obecný úrad), mesto (mestslcý úrad)
p' Ing. Mariarľra Bebčáková, starostka obce

00 314 064
(ďalej len ako ,,Kupujúci")

/Predóvajúci a Kupujítci ďalej iba ,,Zmluvné strany"/

Zmluvne strany uzatváľajú podľaust. $ 588 anósl. zákona č. 40/1964 Zb. - občiansky zákonník,
v znení neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k hnutel'nému majetku
(d'alej v texte len ,,Kúpna zmluva") , za tychto dohodnuých podmienok:

Preambula

Pľedóvajúci, Mesto Turzovka, lČo: oosll33], so sídlom: Stred 178, 023 54 Tuľzovka, na strane
Požičiavateľa, uzavrelo Dohodu o skončení Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku uzavretej dňa
20.03.2012 medzi obcou Korňa, lČo: oo 314064, so sídlom: obecný úľad Korňa 517,023 21
Korňa, na Stľane Vypožičiavateľa a zároveň Kupujúceho , predmetom ktorej bola výpožička
hnutelhého majetku nadobudnutého na zóklade projektu: Pŕeshraniční spolupľáce v regiónu
Frýdlantsko * Horné Kysuce. Projekt : Pŕeshraniční spolupróce v regiónu Fľýdlantsko _ Hoľné
Kysuce bol jinancovaný Európskou úniou, zJinančných pros-triedkov Európskeho fondu
regionólneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupľóce sÄ-cR _ 2007/2013. Predmetom
projektu bolo obstaľanie komunikačných služieb (mobilné teleftny, PC, notebooky, infokioslql)
a sofh,uaru, ktorý sa nainštaloval do všetlcych informačných a komunikačných zariadení' Projekt bol
Jinančne aj vecne ukončený dňa 30.09.2019.



článok I.
Pľedmet zmluvy

1' Pľedmetom tejto kupnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k hnutelhému majetku, bližšie
špeciťrkovaného v ods. 2 tohto článku (,'ďalej ako Predmet kipy") zpredávajiceho na kupujúceho.

2. Predmetom kupy je hnutelhý majetok nadobudnutý na zá|<7ade projektu: Pŕeshľaniční spolupľáce
v ľegiónu F'rýdlantsko _ Horné Kysuce, v celkovej účtovnej hodnote 10.796'83 €, a to:

- Notebook HP pro Book 4525 v obstarávacej cene: 2.365,32€
- Kiosk na stenu Intel Celeron Dual Core v obstarávacej ceĺe: 6.412,93 €
- Mob. telefon Sony Ericson Xperia v obstarávacej cene: 2'0l8,58 €

- sada propagačného materiálu : 30 ks kl'učeniek, 3 ks kalendár, 1 ks taška, 30 ks pier,
2 ks USB,
- SIM kaľty 3 ks (l hlasová a2 dátové), Licencia Silentel Klient 3 ks, modemy + USB _ pre

notebook a kiosk

3. Predávajúci prehlasuje,že je vlastníkom Predmetu kupy podl'a ods. 2.) tohto článku a je s ním
oprávnený nakladať.

čHnok II.
Pľevod vlastníckeho pľáva

1' Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu Predmet kupy uvedený v čl. I. ods. 2.)
tejto zmluvy do jeho vlastníctva a kupujúci tento predmet kupy do svojho vlastníctva kupuje a súčasne
sa zaväzuje zapĺatiť zaň kúpnu cenu V súlade s čl. il' tejto zmluvy.

2. Vlastnícke právo k prevádzanému pľedmetu kripy prejde na kupujúceho zaplatením celej kupnej
ceny a za podmienok podl'a čl. m. tejto zmluvy.

3. Pľávne účinkT vlastníckeho práva k Predmetu kupy vznikajú dňom platnosti a účinnosti tejto
kupnej zmluvy azaplatenim hipnej ceny za Pľedmet kupy. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo
k Predmetu kupy zaplatením kúpnej ceny za Predmet kupy na bankový účet predávajúceho, tento deň
je súčasne dňom odovzdania predmetu kípy do užívania kupujúcemu.

4. Prevod vlastníctva k Predmetu kupy uvedený v čl. I., ods. 2') tejto zmluvy bol schválený Mestským
zastupitel'stvom v Turzovke , uznesením č.ll7 _ l4ll0 _202I pľijaté na ľokovaní dňa l4.l0.202t.

článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

l. Kúpna cena za Predmet kupy (Pľedmet kupy podl'a Čl.1, ods.2 tejto Zmluvy) je určená dohodou
zmluvných strán a je schválená Mestským zastupiteľstvom vTurzovke , uznesením č. II7 _ 14110 -
202I pijaté na rokovaní dňa I4'I0.202I.

2. Celková kúpna cen^za Pľedmet kúpy pľedstavuje sumu: 10'- € ( slovom: Desat'EUR).

3. Kupujúci zap|atí predávajúcemu kupnu cenu prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlavi
tejto Zmluvy, v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Ztĺt7lvy, pľičom za ďeň úhľady
kupnej ceny sa považuje deň pripísania dohodnutej sumy na účet predávajúceho.

4. Ak kupujúci neuhľadí laipnu cenu riadne a včas, dostáva sa do omeškania, v dôsledku čoho vzniká
predávajúcemu nárok na úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

5. V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu kupnu cenu riadne a včas' je predávajúci oprávnený
od tejto zmluvy odstúpiť.
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Clánok IV.
Vyhlásenia zmluvných stľán

l. Predávajúci pľehlasuje, že technický stav predmetu kupy zodpovedá primeranému opotrebeniu
vzhlädom k jeho veku' nie je zaťažený žiadnym právom tretej osoby a oprávnenie predávajúceho
nakladať s predmetom kripy nie je obmedzené.

2. Pľedávajúci prehlasuje, že Pľedmet kúpy bol vedený v jeho evidencii majetku a účtovníctve
a je plne odpísaný, jeho účtovná zostatková hodnota je nula.

3' Kupujúci prehlasuje, že pozná technic!ý stav pľedmetu ffipy a kupuje ho v stave v akom sa
ĺachádza.

4. V prípade, že sa vyhlásenie predávajúceho uvedené v ods. 1 tohto článku lkáže ako nepravdivé, je
kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

5. Kupujúci prehlasuje, že Predmet kupy kupuje za účelom usporiadania vlastníckych vďahov
z dôvodu, že Predmet kupy užíval na zák|ade Znluvy o výpožičke hnutelhého majetku odo dňa jej
lzavretia' tj' od 20'03'2012' 

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1' Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

2.Kirya hnutelhejveci podl'a tejto zmluvy je v súlade splatnými Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Turzovka a platnou legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce.

3. Táto zmluvaje povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č. 2IIl2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka, www.tuľzovka.sk.

5. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmiuvy možno robiť ýlučne formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

6. Zĺltluva je vyhotovená v dvoch rovĺropisoch' z ktoých po jeden rovnopis obdrží každá zo
zmluvných strán.

] . Súčasťou zmluvy ako jej pľíloha je inventáľna karta majetku.

8. Zmluvné strany pľehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisom ľiadne prečítali' uzatváraji ju váŽne,
slobodne, uľčito, ich pľejavy vôle sú zrozumitelhé a zhodné s ich vôl'ou, zmluva sa neuzatvára za
nápadne neýhodných podmienok, zmluvné strany sa neuviedli do omylu a súhlasia s obsahom a
znením tejto zmluvy, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

l ĺ'V Turzovke, dňa .'.{:.1'. ĺľ/-/ v .......k:.:l,''..'.'..'....., dňa :9../.:..a.0.?.(........

Predávajúci
JUDr. Ľu
Primátor

$upujúci:
Statutárny

M[ST0 TUM0Vl(ľi
023 54
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ENIE č.: 1l7 _14/10 _ 202l

MESTSKE ZASTUPITEĽS'|VO V TURZOVKE

Al SCHVAT]UJE

l. odpredaj lrrrutel'ného rnajetku nadobudrrutý nazáklade projektu: PŤeshraniční spolupľáce v regiónu
Frýdĺantsko-HornéKysuce,vcelkovejúlčtovnejhodnote4.383,90€, zakúpnucónuLlrčerlĹlvovýske: lo,-
€, pľe obec D]lrá uad_Kysl-lc-otl. so sídlom: obecný úľad Dlhá nad Kysucou 258, 023 54 TLlrzovka, íČo:
00 3 1l 998.
Ide o uvedený hnutel'ný rnajetok :

- Notebook HP pľo Book 4525, v obstarávacej cene: 2.365,32 c
- Mob. telefórr.Sony Ericson Xperia, v obstaľávacej cene: 2.0l8,58 €
- sada propagačnélro materiálu : l0 ks kl'Ĺlčerriek, 1 ks kalendár' l ks taška, 10 ks pier, 1 ks USB.

2' odpredaj hnutel'ného majetku nadobudnutý na základe projektu: Pŕesliľaniční spolupráce v regiónu
Fľýdlantsko - I-Iorné Kysuce, v celkovej účtovnej lrodnote 10 '796,84 €, za kúpnu cenu t-lrčenú vo výške: l0'-
€, pre obec-Klokačov' so sídlom: obecný úrad č. 962,023 22 Klokočov, IČo: 00 3l4 048.
Ide o uvedený hrlutelhý nrajetok :

- Notebook HP pro Book 4525, v obstaľávacej cene: 2.365,32 c
- Mob. telefón Sony Eľicson Xperia, v obstarávacej cene: 2'018,58 €
- Kiosk tra stenu Intel Celeron Dual Core v obstaľávacej celte: 6.412,94 €
- sada pľopagačnélro materiálu : 30 lĺs kl'učeniek, 3 ks kalerrdáľ, 1 ks taška' 30 ks pier, 2 ks USB.

3. odpredaj hnutelhého rnajetku nadobudnutý nazáklade pľojektu: Pŕeslrrariiční spolLlpráce v ľegíónu
Fľýdlantsko - Florné Kysuce, v celkovej Ĺlčtovnej lrodnote 10.]96,83 c, za kúpnu centl uľčelrÚl vo výške: i0,-
€,pre obecšqľLia'sosídlom: obecnýĹlľadč.517, O23 2l Korňa, lČo: oo314064.
Ide o uvederrý hnutel'ný majetok :

_ Notebook HP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2'365,32 €
_ Mob' teIefón Sorly Ericsorl Xpeľia, v obstaľávacej cene: 2.018'5B €
- Kiosk tra stenu Intel Celeľoľr Dual Coľe v obstaľávacej cerle:6.412,93 €
- sada propagačného mateľiálLl : 30 ks kl'účeniek, 3 ks kalendár, l ks taška, 30 ks pier, 2 ks USB.

4. odpredaj hnutel'nélro majetku nadobudnuý na základe pľojektu: Pŕeshraniční spolupľáce v regiónu
Fľýdlantsko - Hoľné Kysuce, v celkovej Ĺrčtovnej lrodrrote 8.807'89€' za kúprlu cenu určenĹt vo výške: l0'- €,
pľe obecMakqy-sosídlom: obecnýúradč.60,023 56 Makov, lČo: oo314 129.
Ide o uvedetlý hnutelhý majetok :

_ PC Pľestigo Home*monitor l9"LCD v obstarávacej cene: 2.394,96 €
- Kiosk lra stellu lrrtel Celerorr Dual Core v obstarávacej cene: 6.472,93 €
- sada propagačnélio nrateľiálu: 30 ks kl'ťlčeniek,3 ks kalendár, 30 ks pier,2 ks USB.

5. odpľcĺĺaj hnutel'nélro majetku nadobudnutý na základe pľojektu: Pteslrľarričtlí spt'llupľáĺ.e v ľcgiónu
Frýdlantsko - Florné Kysuce, v celkovej účtovnej hodrrote 10'796,84 €, za kúpnu cenu určeníl vo výške: l0,-
€, pľe obec Makpu so sícllonr: obecný úrad č. 60, 023 56 Makov, lČo: oo 314 129.

Ide o uvcdený |rnrrtel'ný rnajetok :

- Notebool< ľIP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2.36532 e
- Mob' teleťón Sorry Ericsorl Xperia, v obstarávacej cene: 2.0l8,59 €
- Kioslĺ tra stetru lntel Celeror-r Dual Core v obstaľávacej cerle: ó.4l2,93 c
- sada propagačného materiálu : 30 ks kl'Ĺlčeniek, 3 ks kalendáľ, l ks taška, 30 ks pieľ, 2 ks USB



Druhá strana
UZNESE'NIA č.: 1l7 _I4/l0 _202l

6' odpredaj hnutel'ného niajetku nadobuclnutý nazĺiklade projektu: Pŕeslrľaniční spolLlpľáce v ľegiónuFrýdlantsko-IloľnéKysuce,vcelkovejúčtovnejhoclnote s,.lls,zse, zakťtpnucelluurčenĹlvovýške: l0'-€'pľe obec Ľqdrysoka so sídlom: obecný Ĺlľad č' 26, 023 57 Podvysoká, IČó: oo : r+ lqo
Ide o uvedený hrlutelhý rnajetok :

- Notebook ľ'IP pľo Bool< 4525, v obstarávacej cene: 2'365,32€
- Kiosk na steI'lt-t lr-rtel Celeron Dual Coľe v obstarávacej cene: 6.412,93 €
- sada pľopagačného mateľiálu : 20 ks kl'účeniek, 2 ks ŕalendáľ, l ks taška' 20 ks pier, 1 ks USB.

7' odpľedaj hnutel'ného rnajetku nadobudnr.ltý ĺ-lazákladeprojektu: Pŕeslrľaniční spolupráce v regiónu
Fľýdlantsko - Florné Ky'Y:9, v celkovej účtovnej hodnote ĺo.ló6,8q c, za kúpnu cänu určenú vo výške: l0,-€,pľe obecRaková. sosídlorn: obecrrýúľadč. 1qo, ozz51 Raková,'ĺČo, ó'ó st+isq.
Ide o uvedellý hrlutelhý nrajetok :

- Notebook FIP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2'365,32€
_ Mob' telefórr Sony Ericson Xpeľia ' v obstaľávacej cene: 2.018,59 €
- Kiosk Ira stenu lrrtel Celeľorr Dual Coľe v obstarávácej cene:6'412,93 €
_ sada pľopagačného mateľiálu : 50 ks kl'účeniek, 5 ks kalendáľ, l ks taška, 50 ks pier, 4 ks USB.

8' odpredaj lrnutel'nélro majetku nadobudnutý na základe projektu: Pŕeshraniční spolupráce v regiónu
Frýdlantsko - FIoľné Kysuce, v celkovej účtovnej lrodnote s"sož,qo c, za kúpnu cenu určenú vo výške: l0,- €,pre obec Vysok_qnacĺ K)'5ucou. So sídlom: obecný úracl č. 2|5, O23 55 vysôká nad Kysucoi'' ieó, 

- _ "'

00 3 14 340.
Ide o uvedený hnutel'ný majetok :

- PC Prestigo l-Iome*nronitoľ l9"LCD v obstaľávacej cene: 2.394,97 €
- Kiosk tra stentl Intel Celerorr Dual Core v obstaľávacej cene:6'412,93 €
- sada propagačnélro mateľiálu : 40 ks kl'účeniek, 4 ks lialendáľ, 40 ks pieľ, 3 ks USB'

Hnutelhý majetok mesta Turzovka, ktoľý je predmetom oclpredaja mesto nadobudlo na základe pľojektu
Pŕeshraniční spolupráce v regiónu Fýdtantsko - Horrré Kysuce u ,óku 2012 , a ktoľý obce LrŽívali l-la základeZmliĺv o výpoŽičke majetku. Hnutel'ný majetok, ktorý je predmetom odpľedaja v úodoch 1 aŽ 8 je vedený
v evidencii majetku a v účtovníctve mesta Turzovka v oĹstarávacej cerie jz.qsš,zq € a má nulovĺl zostatkovú
hodnotu, je plne odpísaný' Projekt bol monitoľovaním po 5 rokoclr ukončený dňa 30.09.20l9'

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastLtpitel'stva v Tuľzovke; l3
Prítomní na hlasovaní; 9
Hlasovanie ZA: 7 MtJDľ. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belkov á, lng. JozeťaDlhopolčeková, Ladislav Kadgrq

Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mľavec, PaedDr. Eleonóra Ŕudinská
Hlasovanie PRO'fl: 0
ZDRŽAL| sa hlasovania: 0
NEHLASOVAI-I: 2 JUDľ. Martin Biľka, Maľián Chudej

JUDľ. GOI,IS

Pod dňa: 18.l0.2021
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, Stred 178, Turzovka 02354, lČo oo31433.|

Karta maietku v evidencii k: 1G.12.202,1
Názov: Notebok HP pro Book4525s

čísIo: 088í

Výľ. číslo: cNU '1432 Q MS, Korňa

osoba:
Miestnosť: 87 Cehr.spolupr'SR-ČR-Korňa

Útvar: Mestský úrad Turzovka čs. 178

Druh majetku: Cehr.spol.SR-ČR-lnfok - DHM

Rok výroby:
Kód ŠKP:

Účet obstarania: O42

Účet evidencie: 028

Účet oprávok: o88

Účet odpisov: 551

- lnfokioskySR-ČR-ERDF

- Cehr.spol.-SR-ČR-lnfok.-DDHM

- Cehr.spol.SR-ČR-oprávky-k_DHM

- Cehr.spolupr.SR-ČR--ERDF-účtovné-odpisy

55

55

55

55

obstarávacia cena: 569,76 € Dát. obstarania: 31.1.2012

Vstupná cena: 569'76 € Dát. zaradenia: 31 .1.2012

Účtovná cena: 2365,32€ suma precenení: 1 795,56

Zostatková cena: 0,00 € Kartu zadat: Hrtusova

odpisová skupina: 2008 - 1

Vecné bremeno: -

Záložnéprávo: -
Popis: Pŕeshranĺční spolupráce v regiónu Fnýdlantsko-Horné Kysuce, prísl.Modem Huawei E 3131-HSPA+USB modem

Dát. vyradenia:
Dôvod:

Vyradené v cene
Zdroj financovania

Vlastný zdroj

lnfokiosky ERDF
lnfokiosky ŠR

Tvp

Obstaranie
Zaradenie

Zaradenie
oprávka

oprávka
Precenenie

Precenenie

lnterný doklad 0881

lnterný doklad 0881

Daňový interný doklad 0881

lnterný doklad o oprávkt0881

Daňová oprávka 0881

lnterný doklad 881

lnterný doklad o precenl0881

čiastka

't18,28

2 010,51

236,53

Podiel

5,00%

85,00%

10,00%

Druh dokl. číslo dokladu čiastka Text Dátum

569,76 Obstaranie 3'1.01.2012

569,76 Zaradenie karty 31 .O1.20'12

569,76Zaradenie karty 31.01.2012
288'00 oprávka pri zaľadení 31.12'2013
286'00 Daň. oprávka pri zaradení 31 .12.2013

1 795'56 Aplikačný softvér 25'09.20'14
'l 795,56 Precenenie majetku-aplikač.so 25.09.201 4



Stred 178, Turzovka 02354, lČo oo314331

Karta majetku v evidencii k: 16.12.2O2.a
Názov: lnformačný kiosk na stenu

lnv. číslo: 0864

Výľ. číslo: R010670 Ko rňa

Zodp. osoba:
Miestnost': 87 Cehr.spolupr.SR-ČR-Korňa

Útvar: Mestský úrad Turzovka čs. 178

Druh majetku: Cehr.spol.SR-ČR-lnfok-stroje.p

Rok výroby:
Kód ŠKP:

Účet obstaľaniaz O42 55

Účet eviden cie: O22 55

Účet opľávok: 082 55

Účet odpisov: 551 55

- lnfokioskySR-ČR-ERDF

- Cehr.spol.-sR-ČR-lnfok-stroje, prístr.,z

- Cehr.spol.SR-ČR-oprávky-stroj,príst.zar.

- Cehr.spolupr.SR-ČR--ERDF_účtovné-odpisy

obstarávacia cena: 3417,39 € Dát. obstarania: 31.1.2012

Vstupná cena: 3 417,39 € Dát' zaradenia: 31.1.2012

Účtovná cena: 6 412,93 € suma precen ení: 2 995,54

Zostatková cena: 0,00 € Kartu zadal: Hrtusova

odpisová skupina: 2008 - 1

Vecné bremeno: -

Záložné právo: -

Popis: Pŕeshraniční spolupráce v regiónu Fí]idlantsko-Horné Kysuce, prísl.Modem Huawei E 3131_HSPA+USB modem

Dát. vyradenia
Dôvod

Vyradené v cene
Zdroj financovania

Vlastný zdroj

lnfokiosky ERDF
lnfokiosky ŠR

čiastka

320,65
5 450,99

641,29

Podiel

5,00%

85,00%

10,00%

Tvp

Obstaranie
Zaradenie
Zaradenie

oprávka
oprávka
Precenenie

Precenenie

Druh dokl. číslo dokladu
lnterný doklad 0864
lnterný doklad 0864
Daňový interný doklad 0864
lnterný doklad o oprávkĺ0864
Daňová oprávka 0864

lnterný doklad 864

lnterný doklad o precenr0864

Text

3 4í 7,39 obstaranie

3 417,39 Zaradenie karty

3 4'17,39 Zaradenie karty

1 704'00oprávka pri zaradení
1 710'00Daň. oprávka pri zaradení
2 995'54 Aplikačný softvér
2 995,54 Precenenie majetku-aplikač. so

Dátum

31.01.2012
3't.01.2012

31.O1.2012

31 .12.2013

31.12.2013
25.09.20',14

25.09.2014



Stred 178, Turzovka 02354, lČo 00314331

KaÉa majetku v evidencii k: 16.12.2021
Názov: Mob.telefón Sony Ericson Xperia

lnv. číslo: 0855 Rok výroby:
Výľ. čís!o: Kód ŠKP:

Zodp. osoba:
Miestnosť: 87 Cehr.spolupr.SR-ČR-Korňa

Útvar: Mestský úrad Turzovka čs. 178

Druh majetku: Cehr.spol'SR-ČR-lnfok - DHM

Účet obstarania| o42 55

Účet evidencie: 028 55

Účet oprávok: 088 55

Účet odpisov: 551 55

- lnfokioskySR-ČR-ERDF

- Cehr.spol.-SR-ČR-lnfok'-DDHM

- Cehr.spol'SR-ČR-oprávky-k_DH M

- Cehr.spolupr.sR-ČR--ERDF-účtovné_odpisy

obstarávacia cena: 223'05 €

Vstupná cena: 223'05 €

Účtovná cena: 2 018,58 €

Zostatková cena: 0,o0 €

odplsová skupina: 2oo8 - 1

Vecné bremeno: -

Záložnépľávo: -
Popis: Pŕeshraniční spolupráce v regiónu Fýdlantsko_Horné Kysuce

Dát. obstarania: 31 .1'2012

Dát' zaradenia: 31 '1'2012

Suma precenení: 1 795'53

Kartu zadal: Hrtusova

Dát. vyradenia:
Dôvod:

Vyradené v cene
Zdroj Íinancovania

Vlastný zdroj

lnfokiosky ERDF
lnfokiosky ŠR

čiastka

'ĺ00'92
'ĺ 715'80

201,86

Podiel

5,00%

85,00%

10,00%

Tvp

Obstaranie
Zaradenie

Zaradenie

oprávka
oprávka
Precenenie

Precenenie

Druh dokl. číslo dokladu
lnterný doklad 0855
lnterný doklad 0855
Daňoqi interný doklad 0855
lnterný doklad o oprávkĺ0855
Daňová oprávka 0855
lnterný doklad 855

lnterný doklad o precenr0855

čiastka Text

223,05 Obstaranie
223,05Zaradenie karty

223,05Zaradenie karty
'ĺ20'00 oprávka pri zaradení
112'00 Daň. oprávka pri zaradení

'ĺ 795'53 Aplikačný softvér
1 795,53 Precenenie majetku

Dátum

31.01 .2012

31.0't.2012

31.0'1,2012

31 .12.2013
31 .12.2013

25.09.20',14

25.09.2014




