
Zmluva o zverení majetku do správy
uzatvorená podl'a § 6 a nasl. Zákona o majetku obcíč. 138/1991 Zb. v platnom znení

čt. l.
Zmluvné strany

1.1 Mesto Lučenec
sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
štatutárny zástupca : PhDr: Alexandra Pivková, primátorka
bankové spojenie : 8613581/5200 OTP banka Slovensko a,s.
IBAN : SK 85 520 0000 0000 0861 3581
KS: 0558 VS:233
lČo : 316181
(d'alej len vlastník )

zamestnanec zodpovedný vo veciach zmluvných: lng, Mária Móricová (vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta Lučenec)
zamestnanec poverený správou tejto zmluvy: lng. lveta Poltárska (oddelenie ekonomiky a majetku Mesta
Lučenec) 

" 
,

1.2 Rozpočtová organizácia LUKUS
sídlo : Divadlo B,S.Timravy , Námestie republiky 2095/5, 984 0,1 Lučenec
štatutárny zástupca : Mgr. Tomáš Belko, riaditel'
tČo qz 313 9o2
(d'alej len správca)

uzatvárajú túto zmIuvu o zverení majetku do správy

čl.tl.
Predmet zmluvy

2.,t Mesto Lučenec jev 1l1výlučným vlastníkom nehnutel'ností :

- Administratívnej budovy súp. č.373 na Ulici Dr.Herza 3 v Lučenci, stojacej na pozemku parcely
CKN č.1666, zastavané plochy anádvoria vo výmere 212 m2, vedenom na LV Mesta Lučenec
č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec vrátane pozemku a, garáŽe súp. č.373 na Ulici Dr.Herza 3 v Lučenci, stojacej na pozemku parcely CKN č.1667/2,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, vedenom na LV Mesta Lučenec č,5414, Okres:
Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec vrátane pozemku a- garáŽe súp. č.373 na Ulici Dr.Herza 3 vLučenci, stojacej na pozemku parcely cKN č.1667/3,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, vedenom na LV Mesta Lučenec č,5414, Okres:
Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec vrátane pozemku a- skladu súp. č.373 na Ulici Dr.Herza 3 v Lučenci, stojacej na pozemku parcely CKN č.1667/4,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m2, vedenom na LV Mesta Lučenec ě.5414, Okres:
Lučenec, obec: Lučenec, KatastráIne územie: Lučenec vrátane pozemku a- skladu súp. č.373 na Ulici Dr.Herza 3 v Lučenci, stojacej na pozemku parcely CKN č.166715,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, vedenom na LV Mesta Lučenec č.5414, okres:
Lučenec, obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec vrátane pozemku.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné zverenie nehnutel'ností popísaných v bode 2.1 do správy
správcu.

čl. ttt.
Doba správy

3:1 Vlastník zveruje správcovi majetok popísaný v Čt. tt bod2.1tejto zmluvy na dobu neurčitú počnúc
dňom podpisu tejto zmluvy obidvomizmluvnými stranami,

čl. v.
Úěel zverenia majetku do správy

4.1 Účelom zverenia majetku do správy správcu je Úyužitie predmetneno majetku pre potreby správcu
v súlade s predmetom jeho činnosti.

čl. v.
Ďalšie zmluvné dojednania

5.1 Zverený majetok je správca povinný užívat' hospodárne, chránit' ho pred poškodením a používat'
všetky právne prostriedky na ochranu zvereného majetku do správy vrátane včasného uplatňovania
svojich práv, alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
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5,2 Ku dňu zverenia majetku do správy eviduje vlastník predmetné nehnutel'nosti v celkovej zostatkov\
účtovnej hodnote 173ó,Oa € (z toho hódnota budovy je v obstarávacej cene 24.1B1,10 € vzostatkovej '

nodnotá o € a hodnota pozemkov spolu je 1733,04 € - dl'a prílohy (inventárne karty pozemkov a

budovy)).
5,3 spiavca zodpovedá za zaradenie zvereného majetku do svojej účtovnej evidencie azavázuje sa

vykonávat' inventarizáciu v súlade so zákonom o účtovníctve azavázuje sa dodržiavat' ostatnÚ Platnú
legislatívu súvisiacu s výkonom správy zvereného majetku.
5.4 Správca sa zavázuje vykonávai'údržbu spravovaného majetku.

5.5 Úzavretie tejto zmiuvy schválilo Mestské zastupiteťstvo v Lučenci svojím uznesením č. 1812018 zo

dňa ,13.02.2018,

5,6 Návrh na vklad správy z tejto zmluvy do katastra nehnutel'ností na Okresný úrad LuČenec, katastrálnY

odbor podá vlastník,
5.7 Vl'astník a správca sa dohodli, že ak bude potrebné urobit'v texte tejto zmluvy, alebo v jej prílohách

opravu chyby v písaní, počítaní alebo zrejmej nesprávnosti opravnou doložkou, osobou oprávnenou

výtonat' o|rávu a podpísat' opravnú doložku za obidve strany je zamestnanec poverený správou tejto

zmluvy uvedený v bode 1.1 článku 1 tejto zmluvy.

čt. vt,
závereěné ustanovenia

6.1 Táto zmluva móže byt' menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov,

ktoré budú tvorit' neoddelitel'nú súčast' zmluvy.
6.2 Zmluvou neupravené olázky sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona o majetku obcí a
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6.3 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné; alebo neskÓr stratia

rjčinnost', nie je tým dotknutá účinnost' ostatných ustanovení. Namiesto neúČinných ustanovení a na

vyplnenie medziei sa použije právna úprava, ktorá pokial je to právne možné sa čo najviac približuje

zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokial'pri uzatváranítejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do Úvahy.

6.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch , každý rovnopis má platnost' originálu, vlastník
obdrží pát'vyhotovení a správca jedno vyhotovenie,
6.5 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi
nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle § 47a Zákona
v platnom znení)
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6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali,
vzájomnej dohode podl'a ich slobodnej vóle, určite, vážne a zrozumitel'ne,
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svo.jimi podpismi

zmluvnými stranami a účinnost' dňom
č. 4alrc64 Zb, Občiansky zákonník

že bola uzavretá po ich
bez tiesne a nápadne

1^

v Lučenci, dňa t6 .l- Jú lk
za vlastníka : 1
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za správcu:
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riaditel'
Pivková
r Lučenec
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:,&^-"9- Inventárna karta hmotného a nehmotného investičného majetku
Platná mena EUR

_\ázol majetku: MsU Dr. Herzač.3

Druh majetku: Budova - trieda 1

lnventárne číslo: 1/l3l013

Množstvo: 1 ks

Účtovné odpisy: 24 181,10

skupina:

počet rokov:

zostatková cena

účtovná: 0,00

daňová: 24 181.10

Vstupná cena

účtovná: 24 181.10

daňová: 24 181.10

Sp6sob obstarania: dokončené investície

Umiestnenie / prac.: Ulica Dr, Herza

Zodp. osoba: Iveta Poitárska

13 - MsÚ - Novohradská č.1
Dátum zaradenia: 31,12.1870

Dátum vyradenia:

Výrobca:

Výrobné číslo:

Klasiíikácia produkcie (KP): Klasiíikácia produktov podl'a činností (CPA): 1

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Parcelné číslo: l6661000/0 Výmera v m2: 207.00

Rozpis ceny podl'a zdrojov

Zaradenie: 24 181,10 Tech. zhodn.: 0,00 Zníženie ceny: 0,00

TZ mimo ROS: 0,00



Inventárna karta hmotného a nehmotného investičného majetku
Platná mena EUR

Názov majetku: CKN 1666 | Inventárne číslo: P/000314

I

Adresa stavby: I Množstvo: 1 ks

Druh majetk u: Zastavanéplochy a nádvoria I

Vstupná cena 2.00

írčtovná: 1 055.76

daňová; l 055,76

Zostatková cena 21,02,2018

účtovná: 1 055.76

daňová: 1 055.76

Účtovné odpisy:

skupina:

počet rokov:

0.00

0

Dátum zaradenia: 01.04.2005

Dátum vyradenia:

Spósob obstaranial

Umiestnenie / prac.: Ulica Dr. Herza

Zodp. osoba: Mesto Lučenec

13 - MsÚ - Novohradská č. 1

Výrobca:

Výrobné číslo:

Klasifi kácia produkcie (KP):

Dodávatel':

Rok výroby: 0 Životnost':

Klasifikácia produktov podl'a činností (CPA):

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Parcelné číslo: 16661000/0 Výmera v rď: 212.00 Čislo Lv, S+t+ Čislo EL: 11

Popis majetku: pozemok pod budovou požiarnej zbrojnice

Poznámka: navýšenie výmery realizáciou GP v 6/20l3

Rozpis ceny podl'a zdrojov Zníženie cenyz 0.00

zaradeniel 1 055,76 Tech. zhodn.:

TZ mimo ROS:

0.00

0.00



: lnventárna karta hmotného a nehmotného investičného majetku
Platná mena EUR

Názov majetku; CKN 1667/2 | Inventárne čís|o: P/003016

I

Adresa stavby: l Množstvo: 1 ks

Druh majetku: Zastavané plochy a nádvoria I

Vstupná cena 2.00

úrčtovná: 179.28

daňová: 179,28

Zostatkovácena 21,02,2018

účtovná: 179.28

daňová; 179.28

Účtovné odpisy: 0,00

skupina:

počet rokov: 0

Dátum zaradenia: |'l .06,2013

Dátum vyradenia:

Spósob obstarania:

Umiestnenie / prac.: Ulica Dr. Herza

Zodp. osoba:

13 - MsÚ - Novohradská č. 1

Výrobca:

Výrobné číslo:

Klasifi kácia produkcie (KP):

Dodávatel':

Rokvýroby: 0 Životnost':

Klasifikácia produktov podl'a činností (CPA):

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 1667/002/0 Výmera v m2: 36.00 Číslo LV: S+t+ Čisto nL: l1

Popis majetkul

Rozpis ceny podl'a zdrojov Zníženie ceny: 0,00

Zaradenie: 179.28 Tech. zhodn.:

TZ mimo ROS:

0.00

0,00



Inventárna karta hmotného a nehmotného investičného majetku
Platná mena EUR

Názov majetku:CKN 166713 l Inventárne číslo: P/0030l7

I

Adresa stavby: I Množstvo: 1 ks

Druh majetku: Zastavané plochy a nádvoria I

Vstupná cena 2.00

účtovná: 109.56

daňová: 109,56

Zostatkovácena 2|,02.2018

účtovná: 109.56

daňová: 109.56

Účtovné odpisy: 0,00

skupina:

počet rokov: 0

Dátum zaradenia; |7.06.2013

Dátum vyradenia:

Spósob obstarania;

Umiestnenie / prac.: Ulica Dr. Herza

Zodp. osoba:

13 - MsÚ - Novohradská č,1

Výrobca:

Výrobné číslo:

Klasifi kácia produkcie (KP):

Dodávatel':

Rok výroby: 0

Klasifikácia produktov

Životnost':

podl'a činností (CPA):

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Parcetné číslo: 1ó671003/0 Výmera v m2: 22.00 číslo Lv: s+t+ Číslo EL: l1

Popis majetku:

Rozpis ceny podl'a zdrojov

Tech. zhodn.: 0.00

TZ mimo ROS: 0.00

Zníženie ceny; 0.00

Zarad,enie: 109 56



Inventárna karta hmotného a nehmotného
Platná mena EUR

investičného majetku

Názov majetku: CKN 166'714

Adresa stavby:

Druh majetku: Zastavané plochy a nádvoria

Inventárne číslo: P/003018

Množstvo: 1 ks

Účtovné odpisy: 0,00

skupina:

počet rokov: 0

Zostatková cena 21 ,02,2018

účtovnál 303 78

daňová: 303,78

Vstupná cena 2,00

účtovná; 303,78

rlaňová: 303.78

Sp6sob obstarania:

Umiestnenie / prac.: Ulica Dr, Herza 13 - MsÚ - Novohradská č.1
Dátum zaradenia: 17.06,2013

Dátum vyradenia:

Výrobca:

Výrobné čislo:

I(lasifi kácia produkcie (KP):

Dodávatel':

Rokvýroby: 0

Klasifikácia produktov podl'a činností (CPA):

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

čislo EL: 11

Parcelné číslo: 1667/004/0 Výmera v m2; 61,00 čírto LV, s+t+

Popis majetku:

Rozpis ceny podl'a zdrojov

Tech. zhodn.: 0,00

TZ mimo ROS: 0.00

Zníženie ceny:

Zaradenie:



Inventárna karta hmotného a nehmotného investičného majetku
Platná mena EUR

Názov majetku: CKN 1667/5

Aclresa stavby:

Druh majetku: Zastavané plochy a nádvoria

Inventárne číslo:

Množstvo:

Účtovné odpisy: 0.00

skupina:

počet rokov: 0

Zostatková cena 21 .02.2018

účtovná: 84.66

daňová: 84.66

Vstupná cena 2,00

účtovná: 84,66

daňová: 84.66

13 - MsÚ - Novohradská č. 1

Spósob obstarania:

Umiestnenie / prac.: Ulica Dr, Herza

Zodp. osoba:

Dátum zaradenia: |7.06.2013

Dátum vyradenia:

Výrobca: Dodávatel':

Výrobné číslo: Rok výroby: 0 Životnosť:

Klasifikácia produkcie (KP): Klasifikácia produktov podl,a činností (CPA):

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Parcelné čís|o: 1667/005/0 Výmera v m2: 17.00 číslo Lv: s+t+ čislo EL: 11

Popis majetku:

Rozpis ceny podl'a zdrojov

Tech. zhodn.: 0.00

TZ mimo ROS: 0.00

Zníženie ceny:



v Lučenci, dňa l 3.tOtr

Odovzdávajúci :

Protokol
o odovzdaní / prevzatí majetku

Preberajúci :

: ul, ..-;*.
Mrlst ý urod

.4 JDiJtLtNiE r(ONOMIKY H l

i, Llu|dÁ::-::l "':-. -
(názov,sídlo, odtlačok pečiatky)

Predmet
od ovzdan ia l prevzatia :

(názov,adresa)

Budova bývalého dobrovol'ného hasičského zboru
súp, č.373 situovaná na Ulici Dr.Herza 3 v Luóenci,
Dve garáže a dva skladové priestory budov súp. č.373
nachádzajúce sa vo dvore objektu

Odovzdávajúci:
(názov,sídlo)

Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, Lučenec zastúpené
lng.Mária Móricovou - vedúcou odd,EaMM

Preberajúci :

(názov,sídlo)
RO LUKUS zastúpená Mgr.Tomášom Belkom - riiaditel'om

Stav predmetu :

(podrobný popis predmetu
odovzdan ialprevzatia)

Predmetom odovzdania sú nebytové priestory objektov
popísaných v Zmluve o zverení majetku Mesta do správy
RO LUKUS zo dňa 1.3.2018

zistené vadv, nedostatkv
Zodpovedná osoba za
odstránenie nedostatkov
a termín odstránenia
stav na meračoch :
voda
teplá voda
pIVn

elektrina
odovzdanie kl'účov
v počte

1 zvázok klúěov od vstupných dverí budovy a miestností
zo strany od budovy Radnice
1 zvázok klúčov od vstupných dverí budovy zo strany od
i/aterskej škólky na Ulici Dr.Herza 5, Lučenec

Osoba zodpovedná za
odovzdanie lprevzatie
(meno,funkcia)

lng.lveta Poltárska, zamestnanec MsÚ Lučenec, odd,
ekonomiky a majetku mesta

(názov,sídlo, odtlačok pečiatky)

F-23l09l00


