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Dol;io ĺ1ĺiĺt: IBDOHODA
o skončení Zmluvy o výpožičke hnutel'ného

č. E _ 38l2021_AH

medzi zmluvnými

dňa :] í]':.

Počc'l pl ĺioh:

htr,ĺcoaa /.
ri; l!,r:;.i.

Značka: ln,ik h0|j,rcl!, i] it]l]Úlil ili0/fIJi.l:

1. Požičiavatelo:
Názov: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stľed 178' 023 54 Tuľzovkao Slovenská ľepublika
Právna forma: 801 obec (obecný úľad), mesto (mestský úrad)

Štatutárny orgán: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

IČo: 00 314 331

DIČ: 2020553315
Doplňujúce údaje k DPH: nie je platitel'om DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 020461700215600

IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
(d'alej len,, Poi,ičiavatel' ")

A

2. Vypožičiavatel':
Názov:
SídIo:
Právna forma:

Štatutá-y orgán:

IČo:

Obec Makov
Makov 60,023 56 Makov, Slovenská ľepublika
801 obec (obecný úľad), mesto (mestslcý úrad)

p. Martin Pavlík., starosta obce

00 314 129
(d'alej len,, vypožičiavate l"'

ct. r.

Mesto Turzovka, lČo: oogt+ 331 , so sídlom: Stred 778,O23 54 Turzovka na strane
požičiavatel'a dňa 20.03 .2012 uzavrelo Zmluvu o výpožičke hnutelhého majetku a obcou Makov,
tČo: oo 314 I29 so sídlom: obecný úrad Makov 60, O23 56 Makov, pľedmetom ktorej je
výpožička hnutelhého majetku nadobudnutý nazá|<lade projektu: Pŕeshraniční spolupráce v
regiónu Fýdlantsko - Homé Kysuce, v celkovej účtovnej hodnote 19.604173 € , a to:

\ Táe n ''.'eáenú hnrlfcl'nÚ mai etok v hodnote 8 R07 Ro€
_ PC Prestigo Home*monitor 19"LCD v obstarávacej cene: 2.394,96€
- Kiosk na stenu Intel Celeron Dual Core v obstarávacej cene: 6'412,93 €
- sada propagačného mateľiálu : 30 ks kl'účeniek, 3 ks kalendár, 30 ks pier,2 ks USB.

1.2) Ide o uvedený hnutel'ný majetok v hodnote: 10.796.84 € :

- Notebook HP pro Book 4525, v obstarávacej cene: 2'365,32 c
- Mob. telefón Sony Ericson Xperia , v obstaľávacej cene: 2.018,59 €
- Kiosk na stenu Intel Celeron Dual Coľe v obstaľávacej cene: 6.412,93 €
- sada pľopagačného materiálu : 30 ks kl'účeniek' 3 ks kalendár, 1 ks taška, 30 ks pier, 2

ks USB.
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2. Pľojekt : Pŕeshraniční spolupľáce v ľegiónu F'ýdlantsko - Hoľné Kysuce bol financovaný
Európskou úniou, zfinančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvojazProgramu
cezhľaničnej spolupráce SR-ČR - 2007 /2Ol3.
Do pľojektu sa zapojili obce Mikľoregiónu : Tuľzovka, Dlhá nad Kysucou' Klokočov, Korňa,
Makov, Podvysoká' Raková, Vysoká nad Kysucou, obec Staškov - odstúpila. Nezapojila sa obce
olešná.
Hlavným cielbm spoločného cezhľaničného pľojektu bolo prostredníctvom rozvoja
informaÍizércie posilniť a pľehĺbiť komunikáciu, získavanié informácií pri turistov, zabezpečiť ióh
bezpečnosť a spoluprácu miest a obcí na obidvoch stranách slovensko-českej hĺanice v regióne
Fýdlantsko - Horné Kysuce.
Pľedmet projektu: obstaranie komunikačných sluŽieb (mobilné telefóny, PC' notebooky,
infokiosky) a softwaru, ktory sa nainštaloval do všetkých informačných a komunikačných
zariadeĺi.

3. Pľojekt bol finančne aj vecne ukončený dňa 30.09.2019.

4. Podlä čl. II. Dodatku č. 1 (06.12.20212) apodl'a č. II. Dodatku č.2 (zo dňa O7.O5.2O13)
k Zmluve o vypožičke hnutelhého majetku zo dňa 2O.O3.2OI2je doba výpožičky stanovená na
dobu uľčitú _ minimálne 5 ľokov od podpisu tohto Dodatku, ale najdlhšie 5 rokov od ukončenia
projektu podl'a dátumu podpísania záverečného pľotokolu, a to záväzne podl'a toho, ktorá
u z uvedených skutočností nastane neskôr.

5. Znt7ĺlvne stľany sa d o h o d l i na usporiadari vzájomných vďahov a z uvedeného dôvodu
uzatváraji Dohodu o skončení Zmluvy o v,ýpožičke majétku, ktorá bola uzavretá dňa 2O.O3'2Ol2,
vrátane dodatkov č. I a2, podl'a $ 50a občianskeho zákorĺríka vzneni neskorších predpisov,
(d'alej len ako ,,Dohoda"), a to dohodu zmluvných stľán ku dňu podpísania kúpnej zmluvy
na doteľajší pľedmet výpožičky. 

Čt. rr.

1' Skončenie Zn7uvy o výpožičke hnutelhého majetku zo dňa 20.03.2012, vrátane Dodatku é. l a2,
bolo schválené Mestským zastupitel'stvom v Turzovke 

' 
uznesením č. 116 - I4l|O -2O2l prijaté na

rokovaní dňa l4.I0.202|. 
Čl rrr

l. Zmluvné strany po pľečítaní tejto 
',Dohody" o skonč eni Zmluvy o výpožičke hnute|hého majetku

zo dťla 20.03 '2012, vrátane Dodatku č' l a 2, spoločne vyhlasujú, že táto bola vyhotovená podl'a
ich slobodnej avážnej vôle, že jej obsah je dostatočne určitý azrozlmite|'ný, aŽe okolnoiti jej
uzatvorenia sú prosté bez akejkolVek tiesne, ani za inak nápadne neýhodných podmienok.

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

3. Táto,,Dohoda" nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Tuľzovka.

4' Táto,,Dohoda" je povirľre zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č' 2lll2OOO Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

V Turzovke, dňa: ,!!*í ĺ],J' ..', dĺa....!.ť., l'ĺ. .4!

MISTO TUMOV
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SENIE č.: 116 _l4/l0 _ 202t

MÉSTSKE ZASTUPITEI]S1'VO V TURZOVKE

^/ 
SCHVAĽUJE

1. Skorrčenie zmluvy o výpožičke majetku uzavretej dťla20'03.2012,vrátane dodatkov č,. l a2, s o*lcorr DllÉ
nad Kyg1qq.q so sídlom: obecrrý úrad Dlhá nad Kysucou 258, o23 54 Turzovka, tČo: oo 3l3 998, predmetom
ktorej je výpožička hntltel'ného majetku nadobudnutý rlazáklade projektu: Pt'eslrľaniční spolupľáce v regiónLr
Fľýdlantsko - Horrré Kysuce, v celkovej ĺlčtovnej hodnote 4' 383,90 €, a to dohodou zmluvných stľán ku clliLl
podpĺsalria kúpnej zm luvy.
lde o uvedetrý lrrrutelhý rnajetok :

- Notebook HP pľo Book 4525, v obstarávace.j cene: 2'365,32€
- Mob. telefón Sony Eľicson Xperia, v obstaľávacej cene: 2.018,58 €
- sada pľopagačrlého materiálu : l0 ks kl'Ĺrčeniek, 1 ks kalendár' 1 ks taška, 10 ks pier, l ks USB.

2. Skončerlie znrluvy o výpoŽičke majetku uzavľetej dňa20.03.2012,vrátane dodatkov č. l a2, s obcou
Klokočo_Y, so sídlom: obecIrý úľad č. 962, o23 22 Klokočov, [Čo: 00 3 l4 048' pľedrnetom ktorej je výpožička
lrnutel'rrélro majetku nadobudnutý nazáklade pľojektu: Pŕeshľaničrrí spoltlpráce v regiónu Frýdlantsko - Hoľlré
Kysuce' v celkovej ťlčtovrrej hodnote I0.796,84 €, ato dolrodoLl zmluvných stľán ku dliu podpísania kúpnej
zmluvy.
lde o uvedcltý hnLrtelhý majetolĺ :

- Notebook FlP pľo Book 4525, v obstarávacej cene: 2.365,32c
- Mob. telefórl Sorry Ericsorl Xperia , v obstaľávacej cene: 2.0l8,5B €
- Kiosk lra stetlu Irltel Celeron Dual Core v obstarávacej cene: 6.412,94 €
- sada propagačného materiálu : 30 ks kl'ĺlčeniek, 3 ks kalendáľ, 1 ks taška, 30 ks pier, 2 ks USB'

3. Skončenie znrluvy o výpožičke majetku uzavľetej dŕn20.03.20|2,vrátane dodatkov č,. I a2, s obcou
Koľňa, so sídlonr: obecrrý ťrľad č. 517, 023 21 Korňa, IČo: oo 3l4 064, prednretom ktorej je výpoŽička
lrnutel'ného nrajetku rladobLrdrrutý nazáklade pľojektu: Pľeshrariiční spolupráce v regiónu Fľýdlantsko * Horné
Kystlce, v celkovej ťrčtovnej lrodnote 10.796,83 €, a to dolrodoLr zmluvnýclr stľán ku dňu podpísania kĹlpnej
zmluvy.
Ide o uvedetlý hnutel'ný nrajetok :

- Notebook HP pľo Book 4525, v obstarávacej cene: 2.365,32 €
_ Mob' telefón Sorry Ericsorr Xpeľia, v obstarávacej cene: 2.018,58 €
_ Kiosk na stetru Irrtel Celeľorl Dual Coľe v obstaľávacej cene:6.412,93 €
- sada pľopagačnélro materiálrr : 30 ks kl'účeniek, 3 ks kalerrdáľ, l ks taška, 30 ks pieľ, 2 ks USB.

4. Skončerrie znrluvy o výpožičke majetku uzavretej dňa20'03.2012, vľátane dodatkov é. l a2, s obcou
Makov. so sídlom: obecný Ĺlrad č. 60, O23 56 Makov' lČo: oo 31412g,predmetom ktorej je výpoŽička
hnutelhého majetku nadobuclnutý nazák|ade projektu: Pŕeshľaniční spolupľáce v ľegiónu Frýdlantsko * Hoľné
Kysuce, v celkovej ĺlčtovnej lrodnote 8.807,89 €' a to dohodou znrluvných strán ku dňu podpísania kťrpnej
zmluvy.
lde o uvecĺcrlý hntltel'ný rrrajetok :

- PC Pľestigo Flomel-morritor 19"LCD v obstaľávacej cene: 2.394,96e
- Kiosk ĺra stetrtt Irrtel CeIeľon Dual Core v obstarávacej cene:6.412,93 €
- sada pľopagačného Irrateľiálu : 30 ks kl'Ĺlčeniek,3 ks kalerrdár, 30 ks pier,2 ks USB.

5' Skončcnieznrluvyo výpoŽičke rlajetku uzavľetej dňa20.03.2012, vrátanedodatkov č.1a2,5obcou
Makov' so sídlom: obecný ťlľad č. 60, 023 56 Makov, lČo: oo 314l29,pľedmetonr ktoľej je výpoŽička
hnr.rtel'nélro rnajetku nadobudnutý rra základe pľojektu: Pŕeshľarričrlí spolupľáce v regiórlu Fľýdlantsko - Hoľné
Kysuce, v cell<ovej ĺlčtovnej hodllote 10'796,84 €, a to dohodotr zmluvných strán ku clňLl podpísarria kĹlpnej
zmluvy.



Dľuhá stľana
UZNE'SE'NIA č.: 116 _14110 _202l

[de o uvedellý hnLltelhý nrajetok :

- Notebook lIP pro Boolĺ 4525, v obstaľávacej cene: 2.365,32 €
- Mob. telefón Sorry Eľicson Xpeľia, v obstaľávacej cene: 2.018,59 €
- Kiosk tra stetru lntel Celeron Dual Core v obstarávacej cene: 6.412,93 €.

- sada pľopagačnélro tĺateľiálu : 30 ks kl'učerriek, 3 ks kalerrdáľ' 1 ks taška' 30 ks pieľ, 2 ks USB

ó. Skončenie zmluvy o výpožičke majetku uzavretej dŕla20.03.2012,vrátane dodatkov č.1 a2, s obcou
Podvysoká. so sídlom: obecný úľad č.26, 023 57 Podvysoká, IČo: 00 314 l96, predmetom ktoľej je
výpoŽička lrnLltel'ného nrajetktr nadobudnutý na základe projektu: Pŕeslrraniční spolupľáce v regiónLl
Frýdlantsko*I'"IorrréKysuce,vcelkovejúčtovnejhodrioteB.]18,25€, atodohodouzmluvnýclrstrárlkudňu
podpísania kúpnej zmluvy.
Ide o uvederlý hrrutelhý nrajetok :

- Notebook FIP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2.36532 e
_ Kiosk na stenu Intel Celerorr Dual Coľe v obstaľávacej cene:6.412,93 €
- sada pľopagačného materiálu : 20 ks kl'účeniek, 2 ks kalendár, 1 ks taška, 20 ks pieľ, 1 ks USB.

7. Skorlčenie zmltlvy o výpožičke majetku uzavretej dňa20'03'2012,vrátane dodatkov č.1 a2, s obcou
Raková- so sídlom: obecný úrad č' 140, o23 51 Raková, lČo: oo 314234, pľedmetom ktoľej je výpoŽička
lrrrutelhélro rnajetku nadobudnutý na základe projektu: Pŕeshrariiční spolupľáce v regiónu Fľýdlantsko _ Hoľné
Kysuce, v celkovej Úlčtovnoj hodnote l0.796,84 €, a to dohodoLl zmltlvných stľán ku dňu podpísania kúpnej
zmluvy.
Ide o uvedeĺrý hnutelhý majetok :

- Notebook HP pro Book 4525, v obstaľávacej cene: 2'365,32 €.

- Mob. teleforr Sony Eľicson Xpeľia ' v obstaľávacej cene: 2.018,59 €
- Kiosk tra steIru Intel Celeron Dual Core v obstarávacej cene:6'412,93 €
- sada pľopagačnélro mateľiálu : 50 ks k|'účeniek, 5 ks kalendár, l ks taška, 50 ks pier, 4 ks USB.

8. Skorlčerrie znrluvy o výpožičke majetku uzavretej dňa20.03.2012, vrátalie dodatkov č,.1 a2, s obcou
Vysoká nad Kysucou' so sídlom: obecný úľad č. 2l5, O23 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 00 3l4 340,
predmetom ktorej je výpoŽička hnutel'nélro rnajetku nadobudnutý nazáklade pľojektu: Pŕeshľarriční
spolupľáce v regiónu Frýdlantsko - Hoľné Kysuce, v celkovej účtovrrej hodnote 8'807,90 €, a to dohoclou
zrnluvrlých strán ku dňu podpísania kÚrpnej zmluvy.
Ide o uvedený linutel'ný majetok :

- PC Prestigo l-Iome*nroIlitor'l9"LCD v obstaľávacej cene: 2.394,97 c
- Kiosk Ira stenlt lntel Celeron Dual Coľe v obstarávacej cene:6'412,93 €
- sada propagačného niateľiálu : 40 ks kl'Ĺlčeniek, 4 ks kalendáľ, 40 ks pieľ, 3 ks USB'

Celkový počet poslancov Mestsl<ého zastupiteľstva v Turzovke: l3
Pľítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 8 MUDr. Jozef Bajcaľ, MUDľ' Vieľa Belková, JUDľ. Maľtin Birka, Ing. Jozefa Dlhopolčeková,

Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtanová, Ing. Maľtin Mľavec, PaedDľ. Eleonóľa Rudinská
Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽALI sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: l Maľiárr Chudej

Pľim
ír GoLIS

I

JUDr.
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