
Dodatok č. 1  k zmluve č. 31/maj/2015 o zverení 
majetku mesta Stará Turá do správy

                                    

MESTO  STARÁ TURÁ
v zastúpení : Ing. Anna Halinárová

primátorka mesta
so sídlom : SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
bankové spojenie : VÚB, expozitúra Stará Turá
číslo účtu : IBAN SK67 0200 0000 0000 2062 2202
IČO : 00 312 002 

( ďalej len „Mesto Stará Turá“ )

a

Technické služby  Stará Turá, mestská príspevková organizácia
v zastúpení : Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TS
so sídlom : Husitská cesta  č. 248/6,  916 01 Stará Turá
bankové spojenie : VÚB , expozitúra Stará Turá
číslo účtu : IBAN SK81 0200 0000 0011 4029 6151
IČO : 35602210
IČ DPH : SK 2021095043

( ďalej len „správca“ )

uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení čl. I bod 1 zmluvy o zverení majetku mesta 
Stará Turá do správy nasledovne:   

1. Celková hodnota zvereného nehnuteľného majetku sa zvyšuje o hodnotu rekonštrukcie 
v budove DK Javorina a DK Papraď nasledovne:

- „Prístupová komunikácia a parkovisko pri BD Ul. Hlubockého 676 Stará Turá“ 
v obstarávacej hodnote 11 580,- €

- „Úprava MK a spevnené plochy pri BD č. 138 Ul. Hurbanova“ v obstarávacej 
hodnote 2 619,99 € 

- „Detské ihrisko v lokalite nad Chiranou /za BD 537/“ v obstarávacej hodnote 
5 998,20 € 

- „Osvetlenie prechodu pre chodcov na Ul. SNP /pri Kamennom moste/“ 
v obstarávacej hodnote 5 506,80 € 

Zverenie nehnuteľného majetku opísaného v bode 1 do správy bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 12 - XV/2016 zo dňa 25.2.2016 od 1.3.2016.

Celková obstarávacia hodnota nehnuteľného majetku zvereného do správy ( účet 021 stavby ) 
je 6 203 585,27 €.

Uvedený majetok mesto zveruje do správy preberajúceho bezodplatne.



3. Ostatné ustanovenia zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ostávajú 
v platnosti.

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť nastáva v súlade s §47a ods.1 Obč. zákonníka, s poukazom na §5a zákona č. 
211/2000 Z. z., nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

5. Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy  bol zverejnený na 
webovej stránke mesta Stará Turá dňa :   

V Starej Turej,

Mesto Stará Turá : Technické služby m. p. o. :

-----------------------------------------                                     -----------------------------------------
v zastúpení Ing. Anna Halinárová                                          v zastúpení Ing. Jana Vráblová                                                                        
         primátorka mesta riaditeľka TS

Príloha : zoznam majetku




