299/2015

Zmluva
o prevode hnutelného majetku
V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Petržalka
a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou.
(ďalej len zmluva)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Odovzdávajúci:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Bankové spojenie:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Ing.Vladimírom Bajanom
00 603 201
Prima banka Slovensko,a.s.

Preberajúci:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:

Stredisko školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 85101 Bratislava
Ing. Milanom Lezom
31 811 485

Článok I
Predmet prevodu
1.

Predmetom prevodu hnutelného majetku vo vlastníctve Mestskej časti BratislavaPetržalka, ktorý je v správe odovzdávajúceho - osobné motorové vozidlo Škoda Fábia
EČ BA 718 NF, výrobné číslo karosérie TMBPY16Y864463984, výrobné číslo motora
BME inventárne číslo DLHM 6-444/20.

2.

Nadobúdacia hodnota osobného motorového vozidla Škoda Fábia je 13 793,57€.
Odovzdávajúci prevádza a preberajúci nadobúda hnutelný majetok
v celkovej
zostatkovej hodnote 0,00 € ( slovom: nula €)

3.

Prevod hnutelného majetku podľa zmluvy sa uskutočňuje bezodplatne s tým, že účastníci
zmluvy zhodne vyhlasujú, že nemajú voči sebe navzájom žiadne nároky vyplývajúce
z prevodu hnutelného majetku uskutočneného na základe tejto zmluvy.

Článok II.
Účel prevodu
1.

Hnutelný majetok uvedený v čl. I odst.1, bude slúžiť preberajúcemu na plnenie úloh
v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, k čomu sa preberajúci zaväzuje
podpisom tejto zmluvy.

2.

Preberajúci po nadobudnutí majetku sa zaväzuje predmetný hnuteľný majetok udržiavať
v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo
k jeho poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu.
Článok III.
Spôsob a deň prevodu.

1.

Prevod hnutelného majetku sa uskutočňuje ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.

O odovzdaní a prevzatí hnutelného majetku bude medzi zmluvnými stranami spísaný a
podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku uvedený ako Príloha č.1 k
tejto zmluve.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po
jej zverejnení v zmysle zákona.

2.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

…………………………
Ing.Vladimír Bajan
starosta

……………………..
Ing. Milan Lezo
riaditeľ

PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí majetku
Odovzdávajúci : Mestská časť Bratislava – Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
zastúpená : Ing. Vladimírom Bajanom, starostom
Preberajúci

: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova1, 851 01 Bratislava
Zastúpené: Ing. Milanom Lezom, riaditeľom

Predmet odovzdania a prevzatia:
ŠPZ:
Typ vozidla:
Číslo motora:
Číslo karosérie:
Rok výroby:
Farba:
Stav km:
Stav nádrže:
Tech.stav.vozdila:

BA 718 NF
Škoda Fábia
BME
TMBPY16Y864463984
2005
Béžová sahara metalíza
59 662
45 litrov
zodpovedá veku najazdených km

Servisná knižka
Protokol o emisnej kontrole vozidla: SKG 9340950 EK
Protokol o technickej kontrole vozidla SKH 806 859 TK
Osvedčenie o evidencii SB 796850
Osvedčenie o emisnej kontrole SKG 437 391
Osvedčenie o technickej kontrole SKG 897 853
Kľúče od vozidla 2 kusy
Autolano
Autolekárnička
Výstražný trojuholník
Autorádio
V Bratislave dňa:

Odovzdal za oddelenie VSaI:

Prevzal za stredisko služieb a školských zariadení:

