
medzi zmluvnýrni stranami

1. Požičiavatel':
Názov: Mesto Tuľzovka
SídIo: Stľed 178o 023 54 Tuľzovka, Slovenská ľepublika
Právna forma: 801 obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Štatutá.ny oľgán: JUDr. Ľubomíľ Golis, primátor mesta

tČo: 00 314 331

DIČ: 2O2O5533I5

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

DOHODA
o skončení Zmluvy o výpožičke hnutel'ného majetku zo dňa 20.03,2012

č. E - 40|202I_AÍI

(d'alej len,, Poi,ičiavatel' ")
A

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

Štatutá-y oľgán:

lČo:

Obec Raková
Raková l40,023 51 Raková, Slovenská ľepublika
801 obec (obecný úrad)' mesto (mestshý úrad)
p. Mgr. Anton Heglas, starosta obce

00 314 234
(d'al ej l e n,, vy p ožič iavate l"'

čt. r.

1. MestoTurzovka,ICo:00314331 ,sosídlom:StredI78,023 54Turzovka nastranepožičiavatel'a
dŤla20.O3.2OI2uzavre|o Zmluvu o výpožičke hnutelhého majetku a obcou Raková, IČo: oo :i+
234,so sídlom: obecnýúľadRaková I40,023 5l Raková, predmetomktorej jeqipožička
hnutelhého majetku nadobudnutý na záVJade projekÍu: Pŕeshľaniční spolupráce v regiónu
Fýdlantsko - Homé Kysuce, v celkovej účtovnej hodnote 10.796'84 €, a to:

- Notebook HP pľo Book 4525' v obstarávacej cene: 2.365,32€
- Mob. telefón Sony Ericson Xperia , v obstarávacej cene: 2.018,59 €
- Kiosk na stenu Intel Celeron Dual Core v obstarávacej cene: 6'472,93 €
- sada propagačného materiálu : 50 ks kl'učeniek, 5 ks kalendár, 1 ks taška, 50 ks pier, 4 ks USB
- SIM kaľty 3 ks (1 hlasová a2 dátové), Licencia Silentel Klient 3 ks, modemy + USB - pre

notebook a kiosk

2. Pľojekt : Pŕeshľaniční spolupľáce v ľegiónu Fľýdlantsko - Hoľné Kysuce bol ťrnancovaný
Európskou úniou, z finančných pľostriedkov Euľópskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu
cezhľaničnej spolupráce SR-ČR _ 2OO7 l2ol3.
Do projektu sa zapojili obce Mikľoregiónu : Tuľzovka, Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa,
Makov, Podvysoká, Raková' Vysoká nad Kysucou, obec Staškov - odstúpila. Nezapojila sa obce
o1ešná.
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Hlavným cieloom spoločného cezhľaničného pľojektu bolo prostredníctvom rozvoja

informatízácie posilniť a prehĺbiť komunikáciu, získavanie informácií pre turistov, zabezpeéiť ĺch
bezpečnosť a spoluprácu miest a obcí na obidvoch stranách slovensko-českej hranice v regióne

Fýdlantsko - Homé Kysuce'
Pľedmet pľojektu: obstaranie komunikačných sluŽieb (mobilné telefony, PC, notebooky,

infokiosky) ä softwaru, ktoý sa nainštaloval do všetkých informačných a komunikačných

zariadení'

3. Pľojekt bol finančne aj vecne ukončený dňa 30.09.2019.

4. Podľa čl. II. Dodatku č' 1 zo día 22.IL.}OI2 k Zmluve o výpožičke hnutel'ného majetku zo dňa

2O'O3'2OI2je doba výpožičky stanovená na dobu určitú - mínimálne 5 rokov od podpísu tohto

Dodatku č. i, ale na3áltrsĺe 5 rokov od ukončenia projektu podl'a dátumu podpísania záverečného

protokolu, ato záväzĺepodl'a toho, ktorá u z uvedených skutočností nastane neskôľ.

5. Zmluvnéstrany sa dohod1i nausporiadarĺvzájomnýchvzťahovazuvedenéhodôvodu
uzatvárajll Doňodu o skončení Zmluvy o výpožičke majetku, ktorá bola lzawetá dňa 20.03.20L2,

vrátane dodatkov é.7 a2, podl'a $ 50a občianskeho zákoruríka vznení neskoľších predpisov,

(d'alej len ako ,,Dohoda''), a to dohodu zmluvných stľán ku dňu podpísania kúpnej zmluvy na

doteľajší pľedmet výpožičky.

čl. rr.

1. Skončenie ZmIuvy o výpožičke hnutelhého majetku zo dť'la 20.03.2012, vrátane Dodatku č. I a2,

bolo schválené Mestským zastupitel'stvom v Turzovke , uznesením č. 1 16 - 14110 _ 2021' prijaté na

rokovaní dňa I 4.I0.202l.

čt. rrr

1' Zmluvné strany po prečítaní tejto ,,Dohody" o skončení Zmluvy o wýpožičke hnutelhého majetku

zo dňa 21.O3.21|2,'vrátane Dodatku č. I a2, spoločne vyhlasujú, Že táto bola vyhotovená podl'a

ich slobodnej aváižĺej vôle, že jej obsah je dostatočne určitý azrozlmitel'ný, aže okolnosti jej

uzatvorenia zu prosté 
-bez 

akejkol'vek tiesne, ani za inak nápadne neýhodných podmienok.

z. ,,Dohoda" bola zúčastnenými zmluvnými stranami bez pripomienok odsúhlasená' štatutárni

zástupcovia zmluvných strán sa zúčastníli jej hlasitého prečítania ana dôkaz zhody o obsahu tejto

,,Dohody" pridávajú podpisy.

:. Ťato 
',Dohoda" 

naáobúdá platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka.

4. Táto,,Dohoda-" ie póvĺ.'ne zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona é.2II12000 Z.z. o s|obodnom prístupe

k informáciám a o ž*".'" a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

5. Táto ,,Dohoda" je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jeden obdrží kaŽdá zo

zmluvných strán.

V Turzovke, dňa: .... :./.'/r'.lal/ ľ"
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SENIE č.: 116 _l4/Ia _2021

MESTSKE ZASTI]PĺTEĽS]'Vo V TURZOVKE

N SCHVAĽUJE

1' Skončerlie zmluvy o výpožičke majetku uzavľetej dňa 20.03'2012,vrŕúane dodatkov č,.l a2, s sbqsllDlhá
nad Kysuco'_u' so sídlonr: obecný úľad Dlhá nad Kysucou 258, 023 54 Tuľzovka, ĺČo: oo 3l3 998' predmetom
ktorej je výpoŽička hnLltelhého majetkLl nadobudnutý nazáklade pľojektu: Pŕeshľaniční spolupľáce v regiónLr
Fľýdlantsko - Hoľné Kysuce, v celkovej účtovnej hodnote 4. 383,90 €, a to dohodou zmluvľlýclr stľán rú aĺu
podpísania kúpnej zmluvy.
Ide o uvedetrý hrrrrtelhý rnajetok :

- Notebook HP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2.365,32€.
- Mob. telefón Sony Eľicson Xperia, v obstaľávacej cene: 2.018,58 €
- sada propagačnélro materiálu : l0 ks kl'ťlčeniek, 1 ks kalendár, 1 ks taška, 10 ks pieľ, 1 ks USB'

2. Skončenie zmluvy o výpožičke majetku uzavľetej dňa20.03.2072,vrátane dodatkov č.1 a2, s obcou
Klokočov, so sídlom: obecný úľad č. 962,023 22 Klokočov, IČo: 00 3 l4 048, pľednretom ktorej je výpožička
linutel1rého majetku nadobĺldnutý nazáklade pľojektu: Pŕeshľarriční spolr.rpráce v ľegiónu Fľýdlantsko - Hoľné
Kysuce, v celkovej Ĺlčtovnej hodnote I0.196,84 €, a to dohodou zmluvných strán ku clňu podpísania kĹrprrej
zmluvy.
lde o uvedellý hnutelhý majetok :

- Notebook FIP pro Book 4525, v obstarávacej cene: 2.365,32c
- Mob. telefórl Sorry Ericson Xperia , v obstaľávacej cene: 2.018,58 €
- Kiosk tra stetru lĺrtel Celeľon Dual Core v obstarávacej cene: 6.412,94 €
- sada pľopagačnélro materiálu : 30 ks kl'ílčeniek, 3 ks kalendár, 1 ks taška, 30 ks pier, 2 ks USB.

3. Skorlčenie zrrrlttvy o výpožičke majetku uzavľetej dťla20.03'2072,vrátane dodatkov č. l a2, s obcou
KolĎ-Q'so sídlom: obecrrýĺlrad č. 5|7, O23 2l Koľňa, IČo: oo 3I4064,pľedĺnetom ktorej je výpoŽička
hnutel'ného majetku tradobudnutý nazákIade pľojektu: Pŕeshľarriční spolupráce v regiórru Frýdlantsko - Hoľné
Kystlce, v celkovej účtovnej hodnote 10'796'83 €, a to dohocloLl zrnluvnýclr stľán ku dňu podpísania kĹrpnej
zmluvy.
Ide o uvederlý hnutelhý majetok :

- Notebook HP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2.365,3zc
_ Mob' telefón Sorry Ericson Xperia ' v obstaľávacej cene: 2.018,58 €
- Kiosk tra steIru Intel Celeron Dual Coľe v obstaľávacej cene: 6'412,93 €
- sada pľopagačnélro mateľiálu : 30 ks kl'účerriek, 3 ks kalendáľ, 1 ks taška, 30 ks pier, 2 ks USB.

4. Skorrčenie znrluvy o výpoŽičke majetku uzavretej dňa20.03.2012, vrátane dodatkov č. l a 2, s obcou
Makov. so sídlonr: obecný Ĺlľad č. 60, 023 56 Makov' lČo: oo 3l4 l2g,predmetom ktoľej je výpoŽička
hnutel1rélro rrrajetku rradobuclnutý nazáklade projektu: Pŕeslrľaničľrí spolupľáce v ľegiónu Frýdlantsko - Hoľné
Kysuce, v celkovej Ĺlčtovnej hodnote 8'807,89 €, a to dohodou zmluvnýclr stľán ku dňu podpísania kťrpnej
zmluvy.
Ide o uvedetlý hnutelhý nrajetok :

- PC Pľestigo Llome*morritor 19"LCD v obstarávacej cene: 2.394,96 €
- Kiosk tra stetrtl Intel Celeron Dual Core v obstarávacej cene:6.412,93 €
- sada pľopagačllého nrateľiálu : 30 ks kl'Ĺrčeniek,3 ks kalerrdáľ, 30 ks pier,2 ks USB.

5. Skončenie znlluvy o výpožičke majetku uzavľetej dňa20'03'2012, vrátane dodatkov č' 1 a2,g_abgou
Makov. so sídlom: obecný Ĺlľad č. 60, o23 56 Makov, lČo: oo 3I4 129, pľednretom ktoľej je výpoŽička
hnutel'ného majetku nadobudnutý nazáklade pľojelĺtLr: Pŕeshrarričrrí spolupľáce v regiónu Frýdlantsko - Horné
Kysuce, v celkovej ťlčtovnej hodnote 10.796,84 €, ato dohodoir zmluvnýclr strán ku clriu podpísarria kĹrpnej
zmluvy.
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Dľuhá strana
UZNESE'NIA č.: tl6 _14/10 _ 202l

ĺde o Llveclcrlý hnutelhý Illajctok :

- Notebook FIP pro Boolĺ 4525, v obstaľávacej cene: 2.365,32 €
- 

Y.ob, teleťón Sorry Ericson Xpeľia, v obstaiávacej cene: 2.01B,59 €
- Kiosk tla Stetltl IntelCelerorr DualCoľe v obstaľáväcej cene: 6.412,g3 €
- sada pľopagačnélro tnateľiálu : 30 ks kl'Úlčeniek, 3 ks ŕalendáľ, l ks taška, 30 ks pier, 2 ks USB.

6' Skončerlie znrluvy o výpoŽičke majetku uzavretej dňa20.O3'2012,vrátarledodatkov č. l a2, s obcouP9d$akÁ so sídlom: obecný Ĺlľad č' 26, 023 57 Podvysot<ĺ, lČo: 00 3 l 

' 
ióá, pr.o*"tom ktorej jevýpoŽička hnLltelhého nlajetku nadobudnutý tla základó projektu: Pŕeshraniční spolLlpľáce v ľegiónuFrýdlantsko - Ilorné Kysuce, v celkovej účtovnej liodnote g.i'ĺs,zs €, a to dohod^ou zmluvných stľán ku dr'upodpísania kúpnej znrluvy.

Ide o uvederlý hnLltelilý rrrajetok :

- Notebook IIP pľo Book 4525' v obstaľávacej cene: 2.36532 e
- Kiosk l1a Stenu Intel Celerorl Dual Core v obstarávacej cene: 6.4Iz,93 €
- sada pľopagačného nrateriálu : 20 ks kl'účerliek, 2 ks ŕalendár, l ks taška, 20 ks pieľ, l ks USĺ]'

7' 
-Skončenie zlnluvy o výpožičke rnajetku uzavretej dňa20.03'2012,vrátanedodatkov č.1 a2, s obcouRakovĹ' so sídlom: obecný úrad č. 14O, O23 51 Ráková, lČo: oo 314234,pľedmetonr ktoľej je výpožiéka

hnutelhého rnajctku traclobudnutý rla základe pľojektu: Pŕeshraničnĺ spolupľíce v regiónu Fľýcllantsko - HoľnéKysuce, v celkovej Ĺlčtovnej lrodnote 10.]96,84 €, a to dohodoLr znluvnýcli strán kLidliLl pojpísania lĺúpnej
zmluvy.
Ide o uvedeIlý hnutelhý nrajetok :

_ Notebook FIP pľo Book 4525, v obstaľávacej cene: 2.365,32 €
- Mob. telefón Sony Eľicsorl Xperia, v obstaľávacej cene: 2.0l8,59 €
- Kiosk tla steIltl Intel Celerorr Dual Coľe v obstarávácej celle: 6.4l2,93 €
_ sada pľopagačného nlateriálu : 50 ks kl'Ĺtčeniek, 5 ks ŕalendáľ, l ks taška, 50 ks pieľ' 4 ks USB.

8' Skončenie zrlluvy o výpožičke majetku uzavľetej dňa20.O3.20l2, vrátane dodatkov č. 1 a2, s obcou
Vi'soká!4g!_Kys!Lcpu' so sídlom: obecný úľad č. 21', 023 55 Vysoká nad Kysucou, tČo: óď: l+ :ď
pľedmetotl ktoľej je výpoŽička lrrrutel'nélro rnajetku nadobudnutý nazákladé projektu: Pŕeshraničrlí
spolupráce v regiónu Frýdlantsko * Hoľrré Kysuce, v celkovej Ĺlčtovrrej lrodnotä ď.goz,qo €' a to dohoclou
znrluvnýclr stľálr ku dňu podpísania kťlpnej zmlLrvy.
Ide o uvederlý hnutel'rlý majetok :

- PC Prestigo Ilome'|nronitoľ l9"LCD v obstaľávacej cene: 2.394,97 €
- Kiosk na Stellll lntel Celeľorr Dual Coľe v obstarávaóej cene: 6.412,93 €
- sada pľopagačnóho nratcľiálu : 40 ks kl'ťlčeniek, 4 ks lialendáľ, 40 ks pieľ, 3 ks USB.

Celkový počet poslancov Mestského Zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Pľítomní na hlasovanĺ: 9
Hlasovanie ZA; 8 MUDľ. Jozef Bajcaľ, MUDr. Viera Belková, JUDr. Maľtin Birka, Ing' Jozefa Dlhopolčeková,

Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtanová, Ing. Mar1in Mravec, PaedDľ]EleonÓľa Rudinská
Hlasovanie PROl'l; 0
ZDRŽALI sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: l Maľián Chuctej

Primá ta
GOLISJUDľ.

0.2021
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