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Protokol o zverení majetku do správy
uzatvorený v zmysle zákona NR SR Č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v zrnysle Č1. 4 ods. 1) písm. a) a ods. 4)
Zásad hospodárenia s majetkom NSK sehválených Zastupite ľstvom NSK
dňa 15. decembra 2014 uznesením č. 219/2014
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1. Odovzdávajúci:

Nitriansky saniosprávny kraj
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda
IČO: 37 861 298
(v dalšom texte ,,odovzdávajúci)

2. Preberajúci:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
sídlo: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
zastúpený: Mgr. art. Ján Greššo,
riaditeľ
IČO: 00 164 895
(v dlšom texte ,,preberajúci)

č1.I.
1.1 Odovzdávajúci je vlastníkorn nasledovného hriute ľného majetku:
Motorové vozidlo Renault Grand Scénic LT5 J9
obst. cena:
spásob financovania: vlastné zdroje;

F1 - Energy
18962,01E

ktorý týmto zveruje do správy preberajúceho a preberajúci tento preberá do správy v zmysle
zákona Č. 446/200 1 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a
platných Zásad hospodárenia s majetkom NSK.
1.2 Preberajúci prehlasuje, že stav uvedeného hnute ľného majetku pozná a v tomto stave ho
preberá do správy.

č1. 11.
Odovzdávajúci ako zria ďovateľ a vlastník zveruje hnute ľný majetok uvedený v Č1. I.
tohto protokolu do správy preberajúceho pre ú čely zabezpečenía a pinenía úloh v rámci
predmetu j eho činnosti.

Č1. 111.
3.1 Hnuteľný majetok uvedený v Č1. I. tohto protokolu sa odovzdáva ku d ňu 1. jún 2016.
3.2 Zostatková cena a výška oprávok hnute ľného majetku uvedeného v č1. I. tohto protokolu
ku dňu odovzdaniaje nasledovná:
Motorové vozidlo Renault Grand Scénic L T5 J9 F1 - Energy
zost. cena:
18764,01C
oprávky:
198,00€
mesačné oprávky od zaradenia: 05/2016 - 198,00 €.
Motorové vozidlo Renault Grand Scénic LT5 J9 Fl - Energy - zaradenie: odpisová skupina 1,
doba odpisovania 8 rokov.
3.3 Odovzdanie predmetu zverenia uvedeného v Č1. I. tohto protokolu preberajúcemu je
bezodplatné.

Č1.Iv.
4.1 Preberajúci je povinný v zmysle zákona Č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom NSK majetok
odovzdávajúceho zve ľadovať , chrániť a zhodnocovať, riajmä tento majetok udržiavať, užívať
a chrániť pred poškodením, zni čením, stratou alebo zneužitím. Preberajúci je povinný
zabezpe čiť poistenie zvereného majetku.
4.2 Odovzdávaj áci a preberajúci prehlasujú, že tento právny úkon je ur čitý, vyjadreriím ich
slobodnej, vážnej vč 1e a nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
4.3 Tento protokol o zverení majetku do správy je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach,
z ktorých štyri vyhotovenia sú pre odovzdávajúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.
4.4 Preberajúci je povinný v de ň zaradenia, e-mailom oznámi ť odovzdávajúcemu (oddeleniu
ekonomických analýz na adresu: rnaria.seenovaunsk.sk ) zaradenie zvereného majetku do
evidencie.
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