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Zmluva 

o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy 

v zmysle § 8 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit a §6 a §6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

Odovzdávajúci: Mesto Svit 
Sídlo:    Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit    

IČO:    0326607 

DIČ:   2021212754 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Poprad  

Číslo účtu:  SK 60 0200 0000 0000 2472 7562 

Zastúpený:  Ing. Dáša Vojsovičová - primátorka Mesta Svit 

 

Preberajúci:  Technické služby Mesta Svit 
Sídlo:   Hviezdoslavova 268/32, 059 21  Svit 

IČO:   00186864 

DIČ:   2021212545 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Poprad  

Číslo účtu:  1386557753/0200 

Zastúpený:  Ing. Igor Hus – riaditeľ  Technických služieb Mesta Svit 

  

I. Predmet odovzdania a prevzatia 

   

  1.1   Odovzdávajúci  je vlastníkom nasledovného hnuteľného majetku – dopravných prostriedkov : 

              
   Čelného  nakladača   MERLO P27.6 v celkovej obstarávacej cene 70 800 € 

   Vlečky za traktor VHV70 2030 v celkovej obstarávacej cene 10 176 €. 

                        

1.2 Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné zverenie správy hnuteľného majetku uvedeného v 

bode 1.1 preberajúcemu, ktorý bol zriadený ako samostatná príspevková organizácia 

odovzdávajúceho. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do správy  predmetný 

hnuteľný majetok na dobu neurčitú. 

 

1.3  Prílohu č.1  tejto zmluvy tvorí karta  hnuteľného majetku: 

       Dopravné prostriedky inv.č. 6-0002 Čelný nakladač MERLO P27.6 

       Prílohu č. 2 tejto zmluvy tvorí karta hnuteľného majetku :  

       Dopravné prostriedky inv. č. 6-0003 Vlečka za traktor VHV70 2030 

       Prílohu č. 3 tejto zmluvy tvorí Súhlas Environmentálneho fondu so zverením do správy 

pracovného stroja a vlečky za traktor. 

 

II. Práva a povinnosti preberajúceho 
 

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že predmetný hnuteľný majetok je ku dňu vyhotovenia tejto 

zmluvy v užívania schopnom stave, preberajúci je oboznámený s jeho technickým stavom.    

2.2 Preberajúci nie je oprávnený ponechať hnuteľný majetok  zverený do správy na užívanie inému 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúceho. 

2.3 Preberajúci sa zaväzuje užívať majetok, ktorý je predmetom zverenia správy, len za účelom 

výkonu svojej pôsobnosti a spôsobom uvedeným v tejto zmluve v súlade s jeho účelovým 

určením.  Preberajúci sa zaväzuje zveriť dopravné prostriedky  len takým zamestnancom, ktorí 

majú  zodpovedajúce oprávnenie na prácu so samohybným pracovným strojom a nákladným 

prívesom za traktor.  

2.4 Preberajúci je povinný chrániť hnuteľný majetok  zverený do správy pred poškodením, 

zničením a je povinný vykonávať opatrenia na zabránenie vzniku  škôd na majetku 
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odovzdávajúceho. 

2.5 V prípade poškodenia alebo zničenia  hnuteľného majetku  zvereného do správy,  je preberajúci 

povinný bezodkladne vykonať na vlastné náklady príslušné opatrenia, tieto skutočnosti 

písomne oznámiť odovzdávajúcemu najneskôr do troch dní, odkedy sa o predmetnej 

skutočnosti dozvedel. 

2.6 Odovzdávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na hnuteľnom majetku uvedenom  

v bode 1.1 tejto zmluvy. 

2.7 Preberajúci zverením správy nenadobúda majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý je 

predmetom tejto zmluvy, je vo vlastníctve Mesta Svit (ďalej aj „mesto“). Preberajúci vykonáva 

právne úkony pri správe majetku mesta a v mene mesta. Preberajúci koná v mene mesta pred 

súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku Mesta Svit, ktorý je predmetom 

tejto zmluvy.  

2.8 Zverením majetku do správy vzniká preberajúcemu povinnosť viesť zverený majetok 

v účtovnej evidencii v súlade s právnymi predpismi o účtovníctve. 

2.9 Preberajúci je povinný umožniť odovzdávajúcemu prístup k hnuteľnému majetku  zverenom  

do správy za účelom kontroly jej užívania.  

2.10 Preberajúci sa zaväzuje odovzdávajúcemu vrátiť hnuteľný majetok na základe písomnej výzvy, 

a to najneskôr k 1. dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola preberajúcemu 

takáto výzva doručená.  

2.11 Preberajúci sa zaväzuje pri správe majetku mesta postupovať v súlade s príslušnou 

legislatívou.  

2.12 Preberajúci je povinný mať predmet zmluvy poistený a uhrádzať v súvislosti s prevádzkou 

pracovného stroja a prívesu za traktor povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len ako „PZP“) a havarijné poistenie 

motorového vozidla resp. refundovať odovzdávajúcemu náklady na PZP a havarijné poistenie 

počas celej doby platnosti tejto zmluvy.  

2.13 Preberajúci je povinný uhrádzať všetky výdavky súvisiace s prevádzkou pracovného stroja 

a prívesu za traktor,  najmä pohonné hmoty, oleje a iné prevádzkové kvapaliny (chladiaca 

kvapalina, brzdová kvapalina a pod.), výdavky na opravy a udržanie pracovného stroja 

a prívesu za traktor, atď., uhrádzať všetky prípadné sankcie, vrátane tých, ktoré boli uložené v 

súvislosti s inštitútom objektívnej zodpovednosti. 

2.14 Preberajúci je povinný dodržať priebehové podmienky, uvedené ako Príloha č. 3 k Zmluve 

č. E1012 08U03, uzavretej dňa 4.11.2021 medzi Environmentálnym fondom ako 

poskytovateľom dotácie a Mestom Svit ako príjemcom dotácie. Priebehové podmienky tvoria 

Prílohu č. 4 tejto zmluvy. V prípade nedodržania tejto povinnosti je Preberajúci povinný 

Odovzdávajúcemu nahradiť škodu, ktorá mu porušením povinnosti vznikla. 

    

III. Záverečné ustanovenia 
 

3.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, odovzdávajúci aj preberajúci obdržia po dve 

vyhotovenia. 

3.2 Zverenie správy hnuteľného majetku Mesta Svit sa uskutočňuje v zmysle Článku III, § 6, ods. 2 

písmeno j) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit zo dňa 29.05.2020 v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 30.4.2021. 

3.3 Zverenie  správy hnuteľného majetku je v súlade s vyjadrením Environmentálneho fondu zo dňa 

16.08.2022 č. C1-E1012 19756/2022 , v ktorom Environmentálny fond súhlasí so zverením do 

správy Čelného nakladača Merlo 27.6. Plus a Vlečky za traktor Agrobon VHV70 2030, typ: 

VHV70/3, zaobstaraného v rámci projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste 

Svit z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu“ v prospech 

spoločnosti Technické služby Mesta Svit  pod podmienkou, že Mesto Svit ako príjemca dotácie 

zabezpečí dodržiavanie priebehových podmienok špecifikovaných v prílohe č. 3 dotačnej 

zmluvy aj zo strany osoby, do ktorej správy je hnuteľná vec (čelný nakladač a vlečka za traktor) 
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prevedená.     

3.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 

1.11.2022 v zmysle ustanovenia § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 

 

Vo Svite dňa :  20.10.2022                                                                        

 

 

 

 

 

                                v. r.                      v. r.    

                Ing. Igor Hus                              Ing. Dáša Vojsovičová                                                            

       riaditeľ  Technických služieb Mesta Svit               primátorka Mesta Svit  


