
ZMLUVA
o oDŃATÍ ułĺnrxu Zo spnÁvy

Zmluvné stľany:

Vlastník maietku ( zriaďovatel):
Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred č. 178,023 54 Turzovka
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
lČo: 00314331 DIČ: 2020553315
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
opľávnený rokovat' vo veciach predmetu zmluvy:

Mgľ. Anna Hľťúsová, reťeľent spľávy majetku mesta, ě.t.:04I1420932l

Adľesa doručovania: Mesto Turzovka, 023 54 Turzovka, Stred 178
(ďalej len,,vlastník")

a
Správca maietku:
Názov: Cęntrum volhého času Turzovka

Rozpoětová or garltzácia
Ul. R. Jašíka čs. l79, 0Ż3 54 TurzovkaSídlo

Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka IČo: :zs 12 43Ż
oprávnený k podpisu zmluvy: p. Mgr. Anna Veselková
oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: Mgr. Anna Veselková
Znaďovateľ : Mesto Tuľzovka, 023 54 Turzovka, Stľed 178

Adľesa doručovania: Centrum vol'ného času Turzovka, Ul. R. Jašíka čs. l79, 0Ż3 54 Turzovka
(ďalej len,,správca")

Zmluvné Strany v zmysle $.ó a $ 6a zákona,slŕR ć. ]38/]99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami hospodćirenia s ľnajetkom mesta Turzovka

uzatv á r aj ú t tÍto zml uv u :

ct. I
1. Predmetom tejto Zmluvy je o d ň a t i e majetku mesta Tuľzovka zo sprźxy správcu,

vedeného na podsúvahových účtoch majetku organiztrcie_ na DDHMI - 77 I, a to :

A) Skateboardová prekáŽka, inv.č. Ż20 l80, v obstaľávacej cene: 597,49 €
B) Skateboaľdová prekáŽka, inv.č,.2Ż0 181, v obstaľávacej cene: 630,- €

Ż. Majetok uvedený v Čl. I tejto Zmluvy, mesto Turzovka odníma zo správy spľávcu
dňom 23.07.2018 v celkovej obstarávacej cene: I.227,49 €.

cl. il.
l. Mesto Tuľzovka odníma spľávcovi zo správy majetok uvedený v článku I) tejto zmluvy
v zmysle čl. IV.' ods.9 ) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Tuľzovka.



čl ul.
1' Męsto Tuľzovka o d n í m a majetok zo správy spľávcu nazáklaďę schválęného uznesenia

Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 2I7 - |3ll2 - 2017 zo día 13. 12' 2017, podľa

$ ó a 6a Zákona SNR č' I38l|99l Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov.

Čl ry.
1. Majetok uvedený v článku I) tejto zmluvy bude pľotokolárne odovzdaný a prebľatý do 5

pľacovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

2. ,,Zmľuva" je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona č,.2IIlŻ000 Z'z. o slobodnom
pľístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov.

3. ,,Zm|Wa" nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka,
v súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. oběiansky zákonnik v zneni neskorších pľedpisov'
ktoným sa menia a dopĺĺajú niektoré zttkony.

4. Zm|uva je vyhotovená v 3 rovnopisoch' každý rovnopis má platnost' originálu, pričom
správca obdržijeden rovnopis zmIuvy a 2 rovnopisy Zmluvy obdrži vlastník.

5. Zmluva o odňatí majetku zo správy bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znaktoho,že
obsahuje ich skutočnu,váŽnu a slobodnú vôľu i vlastnoruěne podpísaná.

V Tuľzovke, dňa 23.07.2018

Vlastník - preberajúcr Spľávca - odovzdávajúci

MĹSTO l uRZ
\,crii'rum vol'ného casu

Ul' Rudolfa Jašĺka
A23 54 Turzovka CD

tČo: gza 12 43?UU oí" ''-,A7. 4/o414/źł
"'ĺ/""'""""
Mgr. Anna Veselková

riaditel'ka CVC Turzovka
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JUDr Golis
mesta

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik



^ĺ

UZNESENIE č.: 2l7 - l3ĺtŻ - Ż0t7

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo v TURZOVKE

Ce lkový počct poslancov Mcst$kćho zĺstupitcľstva v Tuľzovkc: IJ
Prĺtomni na hlasovanÍ: l2
Hlasovanie ZA: l0' MUDĺ' |1e1 Ęe]ľo.Ja, Mgľ. Rastislav Bakajsa, JUDr. Maľtin Birka, JUDľ. Radoslav Hruška,Maľián Chudej' Ladislav Kaduľa, Mgľ. Kalilil kobotka, úgi. šĺ-i"" n'"pi*ł.lng. Maľtin Mravec, PaedDr. Eleonóľa Nekorancová,
Hlasovanie PROTI: 0
zDRżÄLsa hlasovania: 0
NEHL^SOVAL!: 2, tng. Jana Majtánová' Miľosläv Rejda

JUDľ. GOLIS

Poďpísłl dn, .Í!.:,.!!.,..k.!ł....

sCHvAĽUJE
odňatie rnajetku zo spľávy Centľa vol'ného času, ľozpočtovej organizácie mesta' lČo: lzľ |243Ż,so sĺdlom: Ul' Rudolťa Jašĺka l78, 023 54, a to': stateuoalĺovej prekáżtý,- inu. č. 220180v obstarávacej cene : 597,49 euľ a Skateboarĺlovej' prekáŽky, inv.c. žzblsl u oĹs1ąĺávacej cene:630'_ euľ' vzmysle zák' ě, l38/l99l Zb. omaleĺtu obcí vznenĺ neskoľšĺch pľedpisov aZásaĺlhospodĺĺrenia s majetkom nresla Turzovka, z-dôvoĺlu ich poškodenia a nn*ci. nákladnej aneľcntabilncj opľavy pre organizáciu a jeho mofuél'o oyuzĺiiá na novom skatcboardovom ihriskumesta Turzovka.

bez pľipomienok

jsk76174
Obdĺžnik



Zárpisnica
o odovzdaní a pľebratí maietku mesta Tuľzovka zo soľáw sorávcu

Preberaiúci:
Vlastník majetku ( zriaďovatel):
Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred č. 178,023 54 Turzovka
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
lČo: 00314331 DIČ: 2020553315
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomíľ Golis, primátor mesta
oprávnený ľokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:

Mgr. Anna Hrtúsová' refeľent správy majetku mesta, č,.t.:041142093Żl

Adľesa doručovania: Mesto Turzovka, 023 54 Turzovka, Stľed 178
(ďalej len,,vlastník")

orĺnwzĺ1Áwailiĺ:i
Správca majetku:
Názov: Centrum volhého času Turzovka

Rozpoětová or gaĺizácía
Síđlo: Ul. R' Jašíka čs. l79, 0Ż3 54 Turzovka
Štatutárny zástupca: Mgľ. Anna Veselková, riaditel'ka
ICO: 37812 432
oprávnený k podpisu zmluvy: p. Mgr. Anna Veselková
oprávnený rokovat'vo veciach zmluvy: Mgr. Anna Veselková
Znaďovateľ : Mesto Turzovka, 023 54 Turzovka' Stred 178

Adresa doručovania: Centrum vol'ného času Turzovka, Ul. R. Jašíka čs. 179, 023 54 Turzovka
(ďalej len ',správca")

člt

1. Mesto Turzovka ako zńaďovateľ rozpočtovej organiztrcie mesta: Centľa voľného
času vTurzovke, od n í m a majetok zo správy spľávcu nazák|ade
schváleného uznesenia Mestského zastupitel'stva v Turzovke č). 2l7 - I3lI2 -
2017 zo dřla 13. 12' 2017, podl'a $6 a $íaZtlkona SNR č,. I38ll99l Zb.
o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov.

2. Mesto Tuľzovka o d n í m a majetok zo správy správcu dňom 23.07.2018
vcelkovej obstarávacej cene: I'227,49 €, ktory viedol vo svojejevidencii
majetku na podsúvahových účtoch majetku : DDHMl - 77l, ato :

A) Skateboardová prekážka, inv.č. 220 I80, v obstarávacej cene: 597 ,49 €
B) Skateboardová prekáŽka, inv'ě. 220I8I, v obstaľávacej cene: 630,- €

a



Čl.z

l. Majetok bol zakúpený z graĺtového projektu v ľoku 2005 rozpočtovou organizáciou
mesta, Centrom voľného času v Turzovke. Časti skateboardovej prekáŽky sú
umiestnené v Aľeáli špoľľu a oddychu v Zétvodi - Tuľzovka.

2. Majetok je poškodený anásledná oprava je pre organizáciu ťlnančne náklađná
a neľentabilná Mesto Tuľzovka zabezpečí opravu uvedeného majetku a bude
umiestnený na novom skateboaľdovom ihrisku.

V Turzovke ďř'a 23.07 .20|8

Vlastník _ prebeľajúci Spľávca - odovzdávajúci
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Mgľ. Anna Veselková
riaditeľka CVC Turzovka
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