Z M L U V A č.2e – 2/2016
o prevode správy majetku mesta
uzatvorená v zmysle zákona NR SR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení a zákona
č. 138/91 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odovzdávajúci : Mesto Veľký Krtíš
J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
v zastúpení Ing.Daliborom Surkošom, primátorom mesta
IČO : 00319 651
( ďalej len „ odovzdávajúci“ )
Preberajúci :

Základná umelecká škola
zastúpená: Mgr. art. Marek Mišiak, riaditeľ
sídlo: Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 37889036
( ďalej len „ preberajúci“ )
Článok I.

Mesto Veľký Krtíš v zmysle zákona NR SR číslo 369/90 Zz. v znení
neskorších zmien a doplnkov, o obecnom zriadení a v náväznosti na zákon NR
SR č. 138/91 Zz. o majetku obcí §-u 6, §-u 7 a následných ustanovení, v znení
neskorších zmien a doplnkov ako vlastník nižšie uvedených hnuteľných vecí
prevádza na preberajúceho správu tohto majetku :

Hnuteľný majetok :
1. DHMo- Stolička čalúnená podľa priloženého zoznamu
v počte 69 ks, obstarávacia cena prevádzaného majetku
Zoznam majetku tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

je 9 665,52 €.
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Mesto Veľký Krtíš ako vlastník tohto hnuteľného majetku prevádza uvedený
majetok do s p r á v y preberajúceho.

Článok II.
Prevádzaný majetok bude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu
činnosti preberajúceho.
Článok III.
Prevod správy sa uskutočňuje bezodplatne.
Článok IV.
Prevod správy sa uskutočňuje ku dňu 01.marec 2016.
Článok V.
1/ Preberajúci vyhlasuje, že stav preberaného hnuteľného majetku je mu známy
a preberá ho v stave, v akom sa ku dňu prevodu nachádza. Dňom prevodu
správy sa prevádza na preberajúceho oprávnenie majetok držať, užívať, brať
úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
2/ Preberajúci sa zaväzuje majetok, ktorý mu bol zverený, užívať na plnenie úloh
v rámci predmetu činnosti, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať
všetky právne prostriedky na jeho ochranu, viesť o majetku účtovníctvo
podľa platných právnych predpisov a nakladať s majetkom s maximálnou
hospodárnosťou.
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3/ Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach.
4/ Účastníci prehlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok.

Odovzdávajúci :

Preberajúci :

Veľký Krtíš ...................

Veľký Krtíš .................

...............................................
Mesto Veľký Krtíš
Ing. Dalibor Surkoš, v.r.
primátor mesta

................................................
Základná umelecká škola
Mgr. art. Marek Mišiak, v. r.
riaditeľ

