
Dohoda č. 002/15/04/ZoPS o ukončení Zmluvy 

o prevode správy č. 007/14/04/ZoPS 
uzatvorenej dňa 30.01.2014 (ďalej len „dohoda") 

ktorú uzavreli medzi sebou zmluvné strany: 

1. Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 

2. Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
fČO: 

Mesto Senec 
Mierové nám.8. 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál •- primátor mesta 
00305065 

ďalej len „odovzdávajúci" 

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

ďalej len „preberajúci'1 

Cl. 1. 

1/ Odovzdávajúci za účelom efektívnejšieho plnenia úloh a lepšieho využitia majetku 
odovzdal k 30.1.2014 preberajúcemu do správy nehnuteľný majetok Mesta Senec - prístavbu 
2 tried v obstarávacej cene vo výške 129.568,57 (Z 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, a to v zmysle Uznesenia MsZ v Senci 
č. 1/2014 zo dňa 23.01.2014 na základe Zmluvy o prevode správy č. 007/14/04/ZoPS 

2/ Odovzdávajúci za účelom efektívnejšieho plnenia úloh a lepšieho využitia majetku 
odovzdal k 1.11.2014 preberajúcemu do správy nehnuteľný majetok Mesta Senec - prístavbu 
2 tried v obstarávacej cene vo výške 129.848,57 € 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, a to v zmysle Uznesenia MsZ v Senci 
č. 109/2014 zo dňa 30.10.2014 na základe Zmluvy o prevode správy č, 030/14/04/ZoPS 

3/ Z dôvodu duplicitného schválenia prevodu správy nehnuteľného majetku Mesta 
Senec uvedeného v ods. 1/ a 2/ tohto článku tejto dohody na základe Uznesenia MsZ v Senci 
č. 1/2014 zo dňa 23.01.2014 a na základe Uznesenia MsZ v Senci č. 109/2014 zo dňa 
30.10.2014 bolo Uznesením MsZ v Senci č. 7/2015 zo dňa 15.01.2015 zrušené Uznesenie 
MsZ v Senci č. 1/2014 zo dňa 23.01.2014. 
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4/ Na základe vyššie uvedeného a Uznesenia MsZ č. 7/2015 zo dňa 15.01.2015 sa 
zmluvné stany dohodli na zrušení Zmluvy o prevode správy č. 007/14/04/ZoPS uzatvorenej 
medzi zmluvnými stranami dňa 30.01.2014, a to od počiatku (ex tunc). 

ČI. 2 

1/ Táto dohoda je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dvoch 
vyhotoveniach. 

2/ Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dohoda 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

V Senci, dňa 16.01.2015 

Odovzdávajúci: Preberajúci: 

podpísané podpísané 

') 


