
1 

 

MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI 

_________________________________________________________ 

 

Materiál na zasadnutie MsZ                                                 Číslo materiálu:     15      
v Hlohovci dňa 12.12.2013 

 

Návrh Dodatku číslo 8  

k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej  

organizácie 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Predkladá:                    Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová                                      MsZ v Hlohovci 

prednostka MsÚ 

 

Vypracoval:               

Ing. Zuzana Nosková                    

ved. odd. vnútornej správy    1.  s ch v a ľ u j e:       

       Dodatok č. 8  k  Protokolu o 

Ing. Mária Dutková      zverení  majetku do správy rozpočtovej  

referát správy majetku     organizácie Harmonia – Zariadenie pre 

       seniorov Hlohovec s účinnosťou od  

       1.1.2014 

 

 

Prerokované:  

Komisia ekonomická a prevodov majetku   

18.11.2013 – odporučené     

MsR dňa:  5.12.2013    

 

  

 

Zodpovedá: Ing. Zuzana Nosková 

                     Ing. Vladimír Kanský  

Termín plnenia: 31.12.2013 

 

Hlohovec,  december  2013 
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Návrh Dodatku číslo 8  

k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej  

organizácie 

 

 

Dôvodová správa: 

 

 Časť prevádzky rozpočtovej organizácie Mesta Hlohovec Harmónia – Zariadenie pre 

seniorov Hlohovec bola ku dňu 31.10.2013 presťahovaná do priestorov na Ul. Podzámskej v 

Hlohovci, ktoré boli organizácii zverené do správy na základe dodatkov č. 4 zo dňa 1.3.2013 a 

č. 7 zo dňa 12.9.2013. Predmetný majetok na Ul. Pribinovej sa stáva pre potreby mestskej 

organizácie Harmónia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec nepotrebný a neplánuje ho naďalej 

užívať, preto je potrebné aby Mesto Hlohovec odňalo uvedenej organizácie majetok zo správy. 

Na základe tejto skutočnosti oddelenie vnútornej správy predkladá na schválenie Dodatok č. 8 

k protokolu o zverení majetku do správy mestskej organizácie, na základe ktorého sa odníma 

správa majetku. 

 V zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a Čl. 19 ods. 1 písm. 

a) a v zmysle čl. 19 ods. 2 VZN č.130/2012 O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Hlohovec na odňatie správy je potrebný súhlas Mestského zastupiteľstva. Z uvedeného 

dôvodu oddelenie vnútornej správy predkladá na schválenie jednotlivým orgánom mesta 

Dodatok číslo 8 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie.  

Komisia ekonomická a prevodov majetku: odporúča predložiť uvedený materiál na 

rokovanie MsR v Hlohovci v uvedenom znení:  
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Dodatok číslo 8 

k Protokolu o zverenie majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie  

 

Odovzdávajúci: Mesto Hlohovec 

   v zastúpení: Petrom Dvoranom, primátorom mesta,  

   M. R.  Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO 00312509 

 

Preberajúci:  Harmonia - Zariadenie pre seniorov  Hlohovec 

   v zastúpení: Ing. Vladimírom Kanským, riaditeľom,  

                                    Hollého 7, 920 01 Hlohovec, IČO 00611956 

 

Čl. I. 

 

1. V zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov 

a Čl.19 ods. 1 VZN č.130/2012 O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Hlohovec Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci 

 

odníma  zo správy 

 

a rozpočtová organizácia Harmonia - Zariadenie pre seniorov Hlohovec odovzdáva 

majetok Mesta Hlohovec, ktorý slúžil na plnenie úloh organizácie nasledovne:  

 

Nehnuteľnosť – stavbu, nachádzajúcú sa na Pribinovej ul., v kat.úz. Hlohovec, evidovanej na 

Okresnom úrade Hlohovec, katastrálnom odbore vo vlastníctve Mesta Hlohovec a ostatný 

majetok v nasledovnej účtovnej hodnote: 

 

1. Účtovná trieda 021 – DHM – budovy a stavby v účtovnej hodnote  

 

P.č. Názov majetku Umiestenie 
Dátum 

zaradenia 

Obstarávacia 

cena v € 

Opravky 

k 31.12.2013 

Zostatková 

cena v € 

k 31.12.2013 

1. Budova – Dom 

súp.č. 431 , 

vedená na LV č. 

4800, 

nachádzajúca sa 

na pozemku reg.C 

parc.č. 348 

Pribinova 

č. 22 
1.1.1991 151 902,70 106 869,20 45 033,50 

 

Poznámka: súčasťou budovy je i plynový kotol Porotherm 50 a elektrické bojlery -2 ks 
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2. Účtovná trieda 023 – energetické a hnacie stroje v účtovnej hodnote: 

P.č. Názov majetku Umiestnenie 
Dátum 

zaradenia 

Obstarávacia 

cena v € 

Opravky 

k 31.12.2013 

Zostatková 

cena v € 

k 31.12.2013 

1. 

Plynový kotol 28 

KKO Protherm 

  

Pribinova 

č. 22 

 

30.9.2007 

 

2 421,46 1 281,39 1 140,07 

 

3. DHMk I v účtovnej hodnote: 

P.č. Názov majetku Umiestnenie 
Dátum 

zaradenia 

Obstarávacia 

cena v € 

Opravky 

k 31.12.2013 

Zostatková 

cena v € 

k 31.12.2013 

1. 

Čerpadlo 

k plynovému 

kotlu  

Pribinova 

č. 22 
30.11.2002 540,00 - 540,00 

2. 
Ohrievač vody 

120 l Feroly         

Pribinova 

č. 22 
26.8.2010 275,00 - 275,00 

 

 

Čl. II. 

 

1. Majetok mesta cit. v Čl. I sa odníma zo správy rozpočtovej organizácie s účinnosťou od 

1.1.2014.  

2. Ostatné ustanovenia Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej 

organizácie, schváleného uznesením MsZ v Hlohovci č. 65 zo dňa 12.09.2002, v znení 

jeho dodatkov zostávajú zachované. 

3. Dodatok číslo 8 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom odovzdávajúci obdrží 

dve vyhotovenia a preberajúci štyri vyhotovenia. 

4. Dodatok č. 8  bol schválený uznesením MsZ v Hlohovci číslo .........bod........zo dňa 

12.12.2013. 

 

 

V Hlohovci, dňa  

 

 

 

   ........................................................            ........................................................ 

                 Preberajúci                                                             Odovzdávajúci 

               Mesto Hlohovec       Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec 

                 Peter Dvoran      Ing. Vladimír Kanský 

                primátor mesta         riaditeľ zariadenia 


