
Z M L U V A č. 075/13/04/ZoPS 
o prevode správy majetku Mesta Senec 

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 

ďalej len „odovzdávajúci" 

2. Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 

MŠ Kysucká - rozpočtová organizácia 
Kysucká č. 9, 903 01 Senec 
Kvetoslava Kováčova - riaditeľ 
31816703 

ďalej len „preberajúci' 

dole uvedeného dňa a za nasledujúcich podmienok : 

U 

1. Za účelom efektívnejšieho plnenia úloh a lepšieho využitia majetku Mesta Senec 
odovzdáva odovzdávajúci ku dňu podpisu tejto zmluvy preberajúcemu do správy nasledovný 
nehnuteľný majetok Mesta Senec, a to: 

- technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 14.186,40 € 
- architektonická štúdia v obstarávacej cene vo výške 790,-€ 
- prístavba 2 tried v obstarávacej cene vo výške 116.643,27 € 
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách" v obstarávacej cene vo výške 320,-
€, 
spolu v obstarávacej cene 131. 939,67 € v budove materskej škôlky a školskej jedálne 
Kysucká, súp. č. 2080 postavenej na pozemkoch C-KN pare. č. 4061/8 a C-KN pare. 
č. 4061/10 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec. 

2. Prevod správy majetku Mesta Senec bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Senci 
uznesením č. 133/2013 zo dňa 12.12.2013. 



11./ 

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 aVZN č. 
3/2009 o hospodárení s majetkom Mesta Senec v platnom znení. 

IIL/ 

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

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

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

V Senci,dňa 31.12.2013 

podpísané podpísané 


