
Z M L U V A 
o prevode správy majetku Mesta Senec 

(ďalej len „zmluva") 

ktorú uzavreli medzi sebou zmluvné strany: 

1. Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Senec 
Mierové nám.8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
00305065 
Dexia banka Slovensko, a.s.- Pezinok 
6602827002/5600, variab.s.:2178, konšt.s.:0308 
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S 

2. Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

ďalej len „odovzdávajúci" 

Základná umelecká škola - rozpočtová organizácia 
Fándlyho 20,903 01 Senec 
Mgr. Art. Gabriel Škriečka - riaditeľ 
31810349 
Tatra banka, a.s. 
2627812124/1100 

ďalej len „preberajúci" 

dole uvedeného dňa a za nasledujúcich podmienok : 

I./ 

1. Za účelom efektívnejšieho plnenia úloh a lepšieho využitia majetku Mesta Senec 
odovzdáva odovzdávajúci preberajúcemu do správy nasledujúci hnuteľný majetok Mesta 
Senec: 

osobné motorové vozidlo (kategória Ml) Druh vozidla: 
Továrenská značka, typ: 
Farba: 
Výrobné číslo podvozku: 
Výrobné číslo motora: 
Rok výroby: 
Technický preukaz č.: 
Evidenčné číslo vozidla: 
(ďalej len ako „vozidlo") 
v obstarávacej cene vo výške 9.454,19 € (slovom: deväťtisícštyristopäťdesiatštyritisíc eur 
a devätnásť centov). 

Renault Clio Thalia LB0BC5 
biela 
VF1LB0BC532882567 
K7JA7R252575 
2004 
PB 015945 
SC-606BD 



II./ 

1. Povinnosti preberajúceho pri správe majetku Mesta Senec určujú všeobecne záväzné 
právne predpisy, najmä zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obce v platnom znení a VZN č. 
3/2009 o hospodárení s majetkom Mesta Senec v platnom znení. 

2. Preberajúci sa zároveň zaväzuje hradiť povinné zmluvné poistenie vozidla na základe 
refakturácie uskutočnenej odovzdávajúcim. 

III./ 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke odovzdávajúceho. 

2. Odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu vozidlo dňa 1.10. 2012 spolu so všetkými kľúčmi 
a dokladmi od vozidla. 

3. Zmluva sa uzatvára v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz svojho súhlasu ju 
podpisujú. 

V S e n c i , d ň a 1.10.2012 

Odovzdávajúci: Preberajúci: 

podpísané podpísané 


