
Zmluva
o odňatí majetku mesta Fiľakovo č. 01/2017/OEaMM 

zo správy VPS mesta Fiľakovo
uzavretá podľa § 6 ods. 1 a § 6a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, v súlade s článkom 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo medzi nasledujúcimi
zmluvnými stranami:

Článok I.
Zmluvné strany

Správca a odovzdávajúci: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Farská lúka 250/3, 986 01 Fiľakovo 
Ing. Tibor Tóth -  riaditeľ 
30232392 
2021097529 
SK 2021097529
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
SK12 5200 0000 0000 0836 6672 (ďalej len „ správca “)

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta Fiľakovo 
00316075 
2021115052 
neplatca DPH
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
SK95 5200 0000 0000 0817 4961 (ďalej len „ vlastník“)

Článok II.
Predmet zmluvy a predmet odňatia správy

1. Vlastník na základe Zmluvy o prevode správy majetku mesta č. 01/2013/OEaMM zo dňa 
22.10.2013 zveril do správy správcovi motorové vozidlo a to:
druh: špeciálne , katagória: N2, značka: CAS, obchodný názov: 8, typ/variant/verzia: A75/N-W, 
výrobca vozidla: DAEWOO AVIA A.S.CZE, E VIN: TNAA1N000XC002076, rok výroby: 
16.12.1999, druh typu karosérie : SG HASIČSKÁ, farba: červená, identifikačné číslo motor: 
D421.85.00, evidenčné číslo: LC738BV.

2. Príslušenstvom odňatého motorového vozidla sú:
a) doklady k motorovému vozidlu popísanému v bode 1 tohto článku, a to Osvedčenie o evidencii 
časť I zn. BAP19761 (tzv. malý technický preukaz), Osvedčenie o evidencii časť II zn. PA 
054716 (tzv. veľký technický preukaz), Osvedčenie o technickej kontrole č. SKL 100 089 
splatnosťou do 31.05.2018 a Osvedčenie o emisnej kontrole č. SKK 208 182 s platnosťou do 
31.05.2018, potvrdenie o poistení zodpovednosti č. 6814734625/17 Komunálna Poisťovňa a.s. na 
obdobie 01.01.2017-31.12.2017 a Vyjadrenie spoločnosti SkyToll, a.s., o oslobodení vozidla od 
mýta do 15.11.2017.
b) vybavenie auta, ktoré je jeho štandardným vybavením

3. Vlastník odníma správcovi hnuteľný majetok uvedený v bode 1. tohto článku z dôvodu 
prebytočnosti.

Sídlo :
Štatutárny orgán : 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Vlastník a preberajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):



Článok III.
Zostatková cena predmetu odňatia

3. Zostatková cena odňatého špeciálneho motorového vozidla predstavuje ku dňu 01.09.2017 podľa 
karty majetku celkom 0,00 EUR.

Článok IV.
Deň odňatia správy a jeho účel

2. Odňatie správy majetku mesta sa uskutočňuje ku dňu 01.09.2017.

3. Majetok uvedený v č. II. bod 2 tejto zmluvy, bude slúžiť Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta 
Fiľakovo na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Článok V.
Povinnosti zmluvných strán

1. Správca oboznamuje vlastníka, že s odovzdaním majetku nesúvisia žiadne neuhradené 
pohľadávky, záväzky, súdne spory, vecné bremená ani povinnosti vyplývajúce zo zmlúv.

2. Vlastník zabezpečí, aby odňatie správy hnuteľného majetku mesta podľa tejto zmluvy bolo 
registrované na Mestskom úrade vo Fiľakove. Odňatý majetok bude viesť vlastník vo svojom 
účtovníctve odo dňa odňatia správy majetku.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, 
bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

2. Túto zmluvu a je prílohy možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré musia mať 
písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch rovnakého znenia a platnosti. Účastníci zmluvy sú 
držiteľmi po dvoch rovnopisov.

Vo Fiľakove, dňa 31.08.2017

Mgr. Attila Agócs, PhD. Ing. Tibor Tóth
primátor mesta riaditeľ VPS

(prevodca) (nadobúdateľ)


