
medzi zmlu'ĺnými stľanamr

1. Požičiavatelo:
Názov: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stred 178' 023 54 Tuľzovka, Slovenská ľepublika
Právna forma: 80l obec (obecný úrad), mesto (mestslcý úrad)

Štatutámy orgán: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

IČo: o0 314 331

DIČ: 2O2O5533I5

Doplňujúce údaje k DPH: nie je platitelbm DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 020461700215600

IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002

DOHODA
o skončení Zm|avy o výpožičke hnutel'ného majetku zo dňa 20.03.2012

č. E _ 37I202l-^ÍI

(d'alej len ,, Poiičiavatel' ")
A

2. Vypožičiavatel':

Názov:
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČo:

obec Koľňa
obecný úľad 517 

'023 
21 Korňa, SR

801 obec (obecný úrad), mesto (mestslcý úrad)

p. Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

00 314 064
(d'alej len,, vypožičiavate l"'

čl. r.

1 . Mesto Turzovka, ICo: 003 14 33 l , so sídlom : Stred I78, 023 54 Turzovka na strane požičiavatel'a
din 20.03.2072 lzavrelo Zmluw o výpožičke hnutelhého majetku a obcou Koľňa, ICo:
00 314 064, so sídlom: obecný úrad Koľňa 5l7,023 21 Korňa, pľedmetom ktoľej je výpožička
hnutelhého majetku nadobudnutý na základe projektu: Pŕeshĺaniční spolupráce v ľegiónu
Fýdlantsko - 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 cene: 6.412,93 €
- Mob. telefón Sony Ericson Xperia v obstarávacej cene: 2.018'58 €

- sada propagačného materiálu : 30 ks kl'účeniek, 3 ks kalendár' 1 ks taška, 30 ks pieľ,
2 ks USB,
_ SIM karty 3 ks (1 hlasová a2 déltové), Licencia SilentelKlient 3 ks, modemy + USB - pre

notebook a kiosk

2. Pľojekt : Pŕeshľaniční spolupľáce v ľegiónu Frýdlantsko _ Hoľné Kysuce bol financovaný
Európskou úniou, z finančných pľostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Pľogramu
cezhraničnej spolupráce SR-ČR - 2OO7 l2O13.
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Do projektu sa zapojili obce Mikroregiónu : Turzovka, Dlhá nad Kysucou' Klokočov, Korňa,
Makov, Podvysoká, Raková, Vysoká nad Kysucou, obec Staškov - odstúpila. Nezapojila sa obce
olešná.
Hlavným cielbm spoločného cezhľaničného pľojektu bolo prostľedníctvom rozvoja
informatizácie posilniť a prehĺbiť komunikáciu, získavanie informácií pľe turistov, žabezpečiť ich
bezpečnosť a spolupľácu miest a obcí na obidvoch stranách slovensko-českej hľanic" u."gió.'"
Fýdlantsko _ Horné Kysuce.
Pľedmet pľojektu: obstaľanie komunikačných služieb (mobilné telefóny, PC, notebooky,
infokiosky) a softwaru, ktoý sa nainštaloval do všetkých informačných a komunikačných
zaiadení.

3. Pľojekt bol Íinančne aj vecne ukončený dňa 30.09.2019.

4. Podl'a čl. II. Dodatku č. 1 zo dňa26.l1.20l2 k Zmluve o výpožičke hnutelhého majetku zo dňa
20.03.2012 je doba výpožičky stanovená na dobu určitú - minimálne 5 rokov od podpisu tohto
Dodatku č. 1' ale najdlhšie 5 rokov od ukončenia projektu podl'a dátumu podpísania záverečného
protokolu, ato záväzne podl'a toho, ktoľá u z uvedených skutočností nastane neskôr.

5. Zmluvnéstrany sa dohodli nausporiadanivzájomnýchvďahovazuvedenéhodôvodu
uzatváraji Dohodu o skončení Zmhxy o výpožičke majetku, ktorá bola lzawetá dňa2O.03.2OI2,
vrátane dodatkov č' I a2, podl'a $ 50a občianskeho zákonníkav znení neskorších predpisov,
(d'alej len ako ,,Dohoda"), a to dohodu zmluvných stľán ku dňu podpísania kúpnej zmluvy na
doteľajší pľedmet výpožičky.

čl rr.

l' Skončenie Zmluvy o výpožičke hnutelhého majetku zo dňa20.03'2012, vrátane Dodatku č.I a2,
bolo schválené Mests(ým zastupitel'Stvom v Turzovke , uznesením č. 116 - I4lI0 _202I prijaté na
rokovaní dňa I 4.I0.202I.

čl rrr
l. Zmluvĺé strany po prečítaní tejto ,,Dohody" o skončení Zmluvy o výpožičke hnutelhého majetku

zo dňa20.03.2012, vrátane Dodatku č' I a2, spoločne vyhlasujú, že táto bola vyhotovená podl'a
ich slobodnej avážnej vôle, že jej obsah je dostatočne určitý azrozumite|'ný, aže okolnosti jej
uzatvorenia sú prosté bez akejkol'vek tiesne, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.

2. ,,Dohoda" bola zúčastnenými zmluvnými stranami bez pripomienok odsúhlasená, štatutárni
zástupcovia zmluvných strán sa zučastnili jej hlasitého prečítania a na dôkaz zhody o obsahu tejto
,,Dohody" pridávajú podpisy.

3. Táto ,,Dohodao'nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účirľrosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovej stránke mesta Turzovka.

4. Táto,,Dohoda" je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č,.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenineskorších predpisov.

5. Táto ,,Dohoda" je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktor,ých po jeden obdrži každá zo
zmluvných strán.

V Turzovke, dňa:
,/ĺ, ĺ,ĺ/,l v......ľ:::.:
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Vypožičiavatel''
Štatutá.ny zástupca obce:
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ÚZNESENIE' č.: 116 _tLlla _ 202l

MESTSKE ZASTUPITEI]SI'VO V TURZOVKE

Al SCHVAĽUJE,

1' Skončerlie zmluvy o výpožičke majetku uzavretej dŕla20.03.2012,vrátane dodatkov č.1 a2, s-s!gg!LD!!é
nad Kysucqq' so sídlonr: obecný úrad Dlhá nad Kysucou 258, an 54 Turzovka, tČo: oo 3l3 998, predmetom
ktoľej je výpožička hnLrtel'ného majetku nadobudnutý nazáklade projektu: Pŕeshrarriční spolupľáce v regiónLr
Fľýdlantsko-Hoľné Kysltce, v celkovej účtovnej lrodnote 4.383,90c, ato dohodou zmluvnýclr stľán kLl dňu
podpísarlia kúpnej zn luvy.
lde o uvedetlý linutel'rlý nrajetok :

- Notebook HP pro Book 4525, v obstarávacej cene: 2.365,3z€
- Mob. telefón Sony Ericson Xperia, v obstarávacej cene: 2.018,58 €
- sacla pľopagačného mateľiálu : 10 ks kl'účeniek, 1 ks kalendár' 1 ks taška, 10 ks pier, 1 ks USB.

2. Skončenie znrluvy o výpožičke majetku uzavretej dňa20.03.20|2, vrátane dodatkov č. 1 a2, s obcou
Klokočov so sídlonr: obecrlý úľad č. 962, 023 22 Klokočov, ICo: 00 3 14 048, pľednretorrr ktorej je výpožička
linutel1rého rrrajetku nadobudnutý nazák|ade pľojektrr: PŤeshľarriční spolupľáce v ľegiónu Frýdlantsko: Hoľné
Kysuce, v celkovej Ĺlčtovriej l-rodnote 10.796,84 €, ato dohodoLl znrluvnýclr stľán ku dňu podpísania kĹrpnej
zmluvy.
Ide o uvedellý hntltel'ný nrajetok :

- Notebook HP pro Boolĺ 4525, v obstarávacej cene: 2'365,32 €
- Mob. telefón Sorry Ericson Xperia, v obstaľávacej cene: 2'0l8,58 €
- Kiosk l]a Stel]u lrrtel Celeron Dual Core v obstarávacej cene'. 6.412,94 €
- sacla pľopagačnélro nrateriálu : 30 ks kl'ĺlčeniek, 3 ks kalendár, 1 ks taška, 30 ks pier, 2 ks USB'

3. Skončenie zmltlvy o výpoŽičke nrajetktr uzavľetej dria 20.03.2072,vrátane dodatkov č.1 a7, s obcou
KorriEsosídlom: obccnýirradč' 517, O23 2l Korňa, ĺČo: oo314064,pľednretomktorejjevýpoŽička
lrrrutel'ného majetku lladobudnutý nazá|<lade pľojektu: Pŕeslrľaničrií spolupráce v regiórru Frýdlantsko - Hoľné
Kystlce, v celkovej ťlčtovnej lrodnote 10'796,83€, ato dolrodou zmluvľrých stľán ku dňu podpísaniakĹrpnej
zmluvy.
Ide o uvedellý hnutel'ný majetok :

- Notebook HP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2.365,32 c
- Mob' telefón Sorry Ericsorr Xpeľia, v obstaľávacej cene: 2.0l8,58 €
- Kiosk tra stenu lrrtel Celeľorl Dual Coľe v obstaľávacej cene: 6.412,93 €
- sada pľopagačnélro mateľiálu : 30 ks kl'účelliek, 3 ks kalendáľ, 1 ks taška, 30 ks pieľ, 2 ks USB'

4. Skončenie zmltlvy o výpoŽičke majetku uzavretej dňa20.03 '2012, vrátane dodatkov č. 1 a2, 5 obcou
Makov'so sídlom: obecný ťrľad č' 60, Oz3 56 Makov, lČo: oo 3l4I2g,predmetom ktorej je výpoŽička
hnutelirého majetku nadobudnutý nazáklade projektLr: Pŕesliľaniční spolupľáce v regiónu Fľýdlantsko *-I{oľné

Kysuce, v celkovej Ĺrčtovnej hodnote 8.807,89 €' a to dohodou zmluvnýclr stľán ku dňu podpísania kĺlpnej
zmluvy.
lcĺe o uveĺlený hntltelhý nrajetok :

_ PC Pľestigo Hotrre1'lnorritoľ 19"LCD v obstarávacej ceĺre: 2.394,96 c
_ Kiosk tra stelltt Intel Celeľon Dual Core v obstaľávacej cene:6.4I2,93 €
- sada pľopagačrlého rr-rateľiálu : 30 ks kl'Ĺrčeniek, 3 ks kalerrdáľ, 30 ks pieľ,2 ks USB.

5. Skončenie znrluvy o výpoŽičke majetku uzavľetej dňa20'03.20l2, vľátane dodatkov č' 1 a2, q_ab9au

Makov'sosídlom: obecnýtlľaclč.60,023 56 Makov, lCO: 003l4129,pľedmetomktorejjevýpoŽičlĺa
Irnutel'nélro majetkLl tladobudnutý nazáklade pľojektLr: Pŕeshrarriční spolupráce v ľegiótru Frýdlantsko - Hoľrré
Kysuce, v oelkovej Ĺlčtovnej hodnote l0.796,84 €, ato dohodou zĺnluvnýcl'r strátr ltu dňLr podpísania kĹlpnej
zmluvy.
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Druhá stľana
UZNESE'NIA č.: 116 _l4ll0 _ 202l

Ide o uvedcIiý hnLltelhý rnajetok :

- Notebook ľlP pro Book 4525, v obstarávacej cene: 2'365,32 €
- Mob' telefón Sony Ericson Xpeľia, v obstarávacej cene: 2.018'59 €
_ Kiosk tla stetru Irltel Celerorr Dual Core v obstaľávacej cene: 6'412,93 €
- sada pľopagačnóho nrateľiálu : 30 ks kl'účerriek' 3 ks kalendáľ, i ks taška, 30 ks pieľ, 2 ks USB

6. Skončerlie znrluvy o výpožičke rnajetku uzavreÍej dňa2a.B.2012,vrátarle dodatkov č. 1 a2, 5*oaaou
Podvysqklso sídlom: obecný úľad č.26, 023 57 Podvysoká, IČo: 00 314 196, predrnetom ktorej je
výpoŽička hrlutel'ného nrajetku nadobtldnutý nazáklade projektu: Pŕeshľaniční spolupľáce v regiónu
Frýdlantsko-["Iorrlé Kysuce, v celkovej účtovnej liodrrote 8'77B,25 €' ato dohodou zmluvných stľán ku dňu
podpísania kĹlpnej zm luvy'
Ide o uvedellý hrlutel'ný majetok :

- Notebook FIP pro Book 4525, v obstarávacej cene: 2.365,32 c
'Kiosk tla stenu Intel Celerorl Dual Core v obstarávacej cene:6.412,93 €
- sada pľopagačrlélto mateľiálu : 20 ks kl'účeniek, 2 ks kalendáľ' 1 ks taška, 20 ks pieľ, l ks USB.

7. Skončenie znrluvy o výpožičke majetku uzavretej dňa20.03'2012,vratane dodatkov č.1 a2, s obcou
Raková- so sídlom: obecný úrad č' 140, 0z3 51 Raková, lČo: oo 314234, pľedmetoľn ktorej je výpožička
hnutelhého rnajetku naclobudnutý rla základe projel<tu: Pŕeshľarriční spolupľáce v regiónu Frýdlantsko _ Horné
Kysuce, v celkovej Ĺlčtovnej lrodnote 10.796,84 €, a to dohodoLl zmluvnýcli strárr ku driLl podpísania kúpnej
zmluvy.
Ide o uvederrý hrlutelhý rrra_ietok :

- Notebook FIP pľo Book 4525, v obstarávacej cene: 2'365,32 €
- Mob' telefon Sony Eľioson Xpeľia, v obstarávacej cene: 2.018,59 €
- Kiosk na stellu Irltel Celerorr Dual Coľe v obstarávacej cene: 6.472,93 €
- sada pľopagačného nlateľiálu : 50 ks kl'tlčeniek, 5 ks kalerrdár' l ks taška, 50 ks pier, 4 ks USB.

8. Skorlčenie znrluvy o výpožičke majetku uzavľetej dŤla20.03.2012,vrátane dodatkov č,.1 a2, s obcou
Vysoká n4|(ysuqqu' So sídlom: obecný úrad č' 215, O23 55 Vysoká nad Kysucorr' IČo: 00 314 340,
predmetonr ktoľej je výpožička lrnutel'nélro majetku rradobudnutý nazáklade projektu: Pŕeshraničrrí
spolupráce v regiónu Fľýdlantsko - Horné Kysuce, v celkovej účtovrrej lrodnote 8'807,90 €' a to dohocĺoLr
zrnluvrlých stľán kr.l dňu podpísania kťrprrej zmluvy.
Ide o uveclerlý hnutel1rý majetok :

- PC Prestigo ľIotne*nlonitoľ l9"LCD v obstaľávacej cene: 2.394,97 €
- Kiosk tra stenu lntel Celeron Dual Coľe v obstarávacej cene: 6'412,93 €
- sada pľopagačného mateľiálu : 40 ks kl'Ĺlčeniek, 4 ks kalendáľ, 40 ks pier, 3 ks USB.

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Pľítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 8 MUDr' Jozef Bajcar, MUDr. Vieľa Belková, JUDr. Maľtin Birka, Ing' Jozefa Dlhopolčeková'

Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóľa Rudinská
Hlasovanie PRO fl: 0

ZDRŽALI sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: l Maľifu Chudej

Pľimá m
JUDľ. Ľ omír GOLIS

Pod 0.2021

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček




