
/PRoToKoL č.012018
o zveľení majetku mesta Turzovka do spľávy spľávcu

cr. I
Zmluvné stľany

Vlastník maietku ízriaďovatelo):
Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stľed č. 178,023 54 Turzovka
Štatutárny zástllpca: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
IČo: 00314331 DIČ: 2020553315
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgr. Anna Hľtúsová, referent správy majetku mesta, č,.t.:04Il420932l
Adľesa doručovania: Mesto Turzovka, 023 54 Tuľzovka, Stred 178
(ďalej len,,vlastník")

A

Správca maietku:
Názov: Mestský podnik sluŽieb Turzovka

P rí sp evko v á or ganizácia
Sídlo: Predmier č,.s.22,023 54 Turzovka
Štatutáľny zásfupca: Rudolfom Šobichom 

' 
riaditeľom

IČo: 36139 297 DIČ:2O2O|34479
oprávnený k podpisu zmluvy: p. Rudolf Šobich
oprávnený ľokovať vo veciach zmluvy: Rudolf Šobich, č,.t.:435Ż326
Znaďovatęľ : Mesto Tuľzovka, 023 54 Turzovka, Stľed 178
Adresa doručovania: Mestský podnik sluŽieb, 023 54 Turzovka, Predmier č. 22
(ďalej len,,správca")

ZmluvnéStrany vzmysle $óa$ 6azdkona snŕRđ' I38/I99I Zb. omajetkuobcívzneníneskorších
predpisov a v súĺade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Turzovka uzatvárajú Protokol
o zverení łnajetkrl mesta Turzovka do spravy správcu, ktorým je: MestsĘ podnik služieb
Turzovkcl' so sídlom; 023 54 Turzovka, Predmier č.22, IČo; 36 ]39 297.

cr.2
Predmet zveľenia do správy

Mesto Tuľzovka zveruje majetok uvedený v ěl. 2, ods. 2 tohto Protokolu do
spľávy preberajúceho správcu ĺa zák|ade schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva
vTuľzovke č. 18 - Ż8l2 - 2018 zo đňa28.02.20I8 , podľa $ 6 aíaZákona SNR č'
138/1991 Zb. o majetku obcí v znęni neskoľších pľedpisov.
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2. Prędmetom odovzdania a prebratia je dole uvedený majetok mesta Tuľzovka:

a) Hnutel'ný majetok vedený na rĺčtoch evidencie majetku mesta, viď. pľítoha č. 1
_ Protokol o vyľadení majetku z evidencie :

- Stroje azaťradenia mesta v obstarávacej cene účtovnej: 24.012,11 EUR;
- Pódium so zastręšením a 2 ks Paľty stany v obstaľávacej cene účtovnej:

14.359,93 EUR;
- ostatný hnuteľný majetok v obstarávacej cene úětovnej: 90.864,42 EUR.

čl.:
Dátum zverenia majetku do správy a hodnota zveľeného majetku

l ' Vlastník zveruje a správca berie do spľávy majetok uvedený v Čl.2, ods. 2 tohto
Protokoluna dobu n e urč it ú, ktorá začne plynúťodo dňaúčinnosti tejto zmluvy.

2. Celková hodnota zveľeného majetku mesta Tuľzovka, ktorý sa zveruje do správy
spľávcu predstavuje sumu: 129.236,46 EUR (vstupná cena majetku) .

3. Správca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom pľebeľaného
majetku a v takomto stave ho preberá.

4. Správca prebeľá majetok v prevádzkyschopnom stave.
5. Poistenie nęhnuteľného majetku a jeho úhľadu zabezpeěuje vlastník majetku. Poistenie

hnuteľného majetku a jeho úhľadu zabezpečuje spľávca majetku.

Čl. ą
Cena

1. Majetokuvedený vČl.z,ods.2tohto Protokolusa zverujedo správy bezodpl atne.

čl. s
Účet lyužitia majetku

Správca je v zmysle $ó ods. 3 zákona č,' l38l199I Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov oprávnený zverený majetok držat', użivať na plnenie úloh v rámci pľedmetu
činnosti alebo vsúvislosti snim , bľat' űžitky anakladať sním vsúlade suvedeným
zákonom a s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Tuľzovka v zneni
neskorších zmieĺ a noviel.
Majetok sa zveruje do spľávy správcu za účelom jeho vyuŽitia v súlade s predmetom
jeho činnosti podľa znaďovacej listiny.

čl. ĺ
Práva a povinností

1. Správca sa zaväzuje obhospodaľovať, spľavovať a uďrŽiavať majetok mesta Turzovka
zverený mu do správy v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Tuľzovka..

2' Správca sa zaväzuje uŽivat' spravovaný majetok pńmerane jeho povahe a urěeniu,
udĺŽiavať ho v riadnom a prevádzkyschopnom technickom stave tak, aby nedochádzalo
k jeho znehodnocovaniu a aby sa čo najvi ac prediŽIlajeho uŽívatel'nost' anakladat' s ním
v súlade s platn;ými pľávnymi pľedpismi.

I

2.

2



4.

5.

6.

1.

Beżĺé opravy aińržby zvereného majetku zabezpeéi spľávca a v prípade nájmu inej

orobe, počas doby jeho trvania, nájomca na vlastné náklady'

Správcá Sa zaväzuje zabezpeč,it' vykonávanie prevádzkových revizií a odboľných

piehliadok zanađeni v predpísaných termínoch v zmysle príslušných STN a vyhlášok.

Správca je povinný uchovávať:
- všetky revizne správy a pľotokoly,
- inventarizaěĺé zápisnice a sumáre,
- doklady týkajúce sa zvereného majetku,
- lzatvotené zmluvy týkajúce sa zvereného majetku,
- všetky ostatné písomnosti týkajúce sa zvęreného majetku.
Správca sazaväzuje, Že všetky škody azávady, ktoré by počas doby spľávy vznikli na

odovzdaných veciach ich pouŽívaním alebo zneužívanim, dá odstľániť na svoje náklady

atiež sa zaväzuje nahĺadiť škody, ktoré by spôsobil sám alebo osoby s ním spojené alebo

vo vďahu k správcovi.
Správca zvercĺý majetok nesmie dať do zá|ohy, ziadit' naň vecné bremeno alebo inou
formou obmedziť vlastnícke práva vlastníka bez sťlhlasu Mestského zastupiteľstva mesta

Tuľzovka.
8. Spľávca je povinný pouŽívať všetky právne prostńedky na ochranu zvereného majetku,

vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred

príslušnými orgánmi .

g' Správca je povinný zvercný majetok viesť v predpísanej evidencii, účtovať o ňom a viesť
v súlade so zákonom č,. 43112002 Z. z. o účtovníctve v zĺęni neskorších predpisov a na

zák|ade opatrenia MF SR ě. 1678612007-3l, ktor.jzm Sa ustanovujú podrobnosti

o posťupoch úětovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkov é otganizźtcie, štátne fondy, obce a vyššie uzemné celky v zĺeni neskorších
predpisov.

cL7
Účtovná hodnota zveľeného majetku

1. Účtovná hodnota zverenóho majetku ku dňu jeho zverenia do správy je nasledovná:

a) Účet - 022101 _ Stľoie. pľístroie a zaľiadenĺa - Správa v oC : 14.359.93 €. v
tom:

Názov: Pódium so zastľešením,Z ks ParĘ stan 10x5 m
obstaľávacia cena účtovná vo ýške:
Účtovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške:

b) Stroie a zariadenia v oC =24.0t2,|1 €. v tom:

Názov: Snehová fľéza Poweľ - 2 ks
obstarávacia cena úětovná vo výške:
Účtovné oprávky k 07.08'2018 vo výške:
Zostatková hodnota úětovná k 07.08.2018 vo výške:

Účet - 022ĺ01- Stľoje, pľístroje a zariadenia - Spľáva v oC = 4.258,18 €

14.359,93 €
896,- €

13.463,93 €

4.258,18 €
3.500,18 €

758,- €
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Účet - 023101- Dopravné prostľiedky - Správa v oC = 15.752,02 €

Názov: Traktorová kosačka * pľevzduš., Traktoľ Toro Z I49
obstarávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné opľávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.20l8 vo qýške:

15'752,02 €
15.752,02 €

0,- €

Úĺet - 752t _ OTE správa od 33,19 € - Spľáva v oC =2.770,75 €'

Názov: Krovinorez; Plotostľih Husqvaľna; Kosačka motorová Stiga53 sB
Combi; Krovinoľez Husqvarna 545 Rx benzínový; Plotostľih benz. SHP 60 Stiga;
Bľuska uhlova ga 7020; Vysávač na lístie HECHT 926; Kosačka HECHT;
KrovinoľezYari, Typ KC_435; Kosačka motoľová Stiga 55 sQB

Účet - 028/01 - DDHM _ Správa v oC = 530,77 €

Názov: Rozmetadlo vel'ké na trávnĺk
obstaľávacia cęna účtovná vo výške:
Úětovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota ričtovná k 07.08.2018 vo výške:

Účet _ 028101- DDHM _ Spľáva v oC = 700,39 €

Názov: Krovinoľez
obstarávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné opľávky k 07.08.2018 vo ýške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo v'ýške:

obstarávacia cena účtovná vo výške:
Úětovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške:

c) ostatnÝ hnutel'nÝ maietok v OC : 90.864.42 €. v tom:

Účet - 021l0t - Budovy a stavby _ Spľáva v oC = 634,40 €

Názov: Plechový sklad
obstaľávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné opľávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške:

Názov: Kosa ZTRza tľaktor
obstarávacia cena účtovná vo výške:
Úětovné oprávky k 07.08'2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške

530,77 €
530,77 €

0,- €

700'39 €
700,39 €

0,- €

2.770,75 €
neodpisuje sa
2.770,75 €

634,40 €
555,20 €
79,20 €

597,49 €
597,49 €

0,- €

Učet - 022101- Stľoje, pľístroje a zaľiadenia _ Správa v OC : 597,49 €
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tsćet - 02Żt03 - Stroje, pľístroje a zariadenia - MPS v oC = 29.352,25 €'

Názov: Zametací stľoj BR500 Käľcher, Štepkovač EC 150TMP, Radlica za
tľaktoľ (ptuh), Radlica k traktoru - 2 kusy , Platoňak k traktoru
obstarávacia cena účtovná vo výške: Ż9352/5 €
Účtovné opľávky k 07.08.2018 vo výške: 29.Ż44,59 €
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške: I07,66 €

Účet - 023/0t - Dopľavné pľostriedky - správa v oC : 55.154,49 €

Názov: Traktor Zetor Forteľa
obstaľávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške:

Názov: Trezoľ Singeľ, Pílo oleo Mag + dľžiak
obstarávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatkovtlhodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške:

Účet - 028i03 _ DDHM - MPS v oC = 296,52 €

Názov: Rebľík dvoj výsuvný
obstarávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške:

55.154'49 €
55.154,49 €

0,- €

Účet - 028t07 - DDHM - Inventár ŠA v oC = 2.569,-€

Názov: 3 kusy - Party stav, PVC v rozmeľoch: 6x1 mt5x6 mł5x6m
obstarávacia cena úětovná vo výške: Ż.569,- €
Účtovné oprávky k 07.08.2018 vo výške'. 2.569,'€
Zostatkováhodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške: 0'- c

Účet - 028101 _ DDHM - Spľáva v oC = 654,- €

Účet - 752 _ oTE správa od 33,19 € - Správa v oC = 1.339,08 €

Názov: Posypové nádľže 3 kusy
obstarávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota úětovná k 07.08'2018 vo výške:

Účet - 7s2l02 - oTE MPS v OC = 267,,19 €

Názov: 2 kusy _Drez umývadlový; Dopravné kužele
obstarávacia cena účtovná vo výške:
Účtovné oprávky k 07.08.2018 vo výške:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08.2018 vo výške:

654,- €
654,- €
0,- €

296,52 €
296,52 €

0,- €

1.339,08 €
neodpisuje sa
1.339,08 €

Ż67,l9 ę,

neodpisuje sa
0,_ €

5



CL.8
Záy er eć,né u sta novenia

l . Tento Pľotokol č. 0l20l 8 o zveľení majetku mesta Turzovka do správy správcu je povinne
zveľejňovaný podľa $ 5a zákona ě.2IIl2000 Z.z. o slobodnom prísfupe k inťormáciám
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

2' Tento Protokol nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a úěinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta
Turzovka, v súlade so zákonom č,. 40/1964 Zb. oběiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, ktor1im sa menia a dopĺĺajĺ niektoľé zćtkony

3. Tento Protokol je vyhotovený v troch ľovnopisoch, zktoýchpľebeľajúci správca obdrži
jeden rovnopis a dva rovnopisy obdrži vlastník'

4. Zmluvné strany si tento Protokol pľečítali, jeho obsahu poľozumeli a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Turzovke, dňa: 07.08.20l8

Vlastník _ odovzdávajúci Správca - pľeberajúci

ł'i|5T0 
TUR ľ(Ą

Mesteltý pođnllc služleb
023 54 TURZOVKA

Tel.: 041/4352 326 @
lco: soĺsgzgz, olČ: 2)2o1g447g

lC DPH: 5R2020134479
ll,

Golis
mesta

ď:r
Rudolf Šobich

ľiaditeľ MPS Turzovka
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