
Dodatok č. 2  k zmluve č. 30/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

Základná umelecká škola Stará Turá  
v zastúpení : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka školy
so sídlom : Ul. SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá
bankové  spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu : IBAN SK81 5600 0000 0058 5962 4003
IČO: 36 125 270
DIČ: 2021606268

( ďalej len „správca“ )

uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení čl. I zmluvy o zverení majetku mesta Stará 
Turá do správy nasledovne :   

1. V bode 1 sa dopĺňa do správy správcovi nasledovný majetok :
- dielne bez súp. čísla postavené na pozemku parc. č. 447/2
- hospodárska budova bez súp. čísla postavená na pozemku parc. č. 448

Zverenie nehnuteľného majetku opísaného v bode 1 do správy bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 9 - XXXVI/2018 zo dňa 21.6.2018 od 1.7.2018.

Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2017 sa mení obstarávacia hodnota 
nehnuteľného majetku zvereného do správy :

- účet 021 stavby 845 227,97 €
- účet 031 pozemky   10 779,72 €

2. V bode 2 sa na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2017 mení celková obstarávacia 
hodnota 130 625,04 € ostatného dlhodobého majetku zvereného do správy v členení :

- účet 022 samostatné hnuteľné veci   87 684,69 € 
- účet 023 dopravné prostriedky    8 954,15 €
- účet 028 drobný dlhodobý hmotný majetok   33 544,91 €
- účet 013 Softvér        441,29 €



3. V bode 3 sa na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2017 mení hodnota zvereného 
majetku vedeného v podsúvahovej evidencii v členení :

- drobný majetok v používaní    17 213,96 €
- majetok vedený v OTE    87 113,32 €

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. 2 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. 2 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy  bol zverejnený na 
webovej stránke mesta Stará Turá dňa : 26.6.2018   

V Starej Turej, 26.6.2018

Mesto Stará Turá : Základná umelecká škola :

-----------------------------------------                                     -----------------------------------------
v zastúpení Ing. Anna Halinárová                                          v zastúpení Mgr. M. Lacová                                                                       
         primátorka mesta riaditeľka ZUŠ




