
ZMLUVA  O  VKLADE  DO  MAJETKU

č.  300/2012

napísaná dňa 28.12.2012 medzi 

zúčastnenými stranami:

Mestom Stará Ľubovňa
Sídlo: Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: PaedDr. Michal Biganič, primátor mesta
IČO: 00330167
na jednej strane ako vkladateľ (ďalej len vkladateľ)

            a

SLOBYTERM, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa
Sídlo: Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Džugan, konateľ spoločnosti
IČO: 31719104
DIČ: 2020525969
na druhej strane ako nadobúdateľ (ďalej len nadobúdateľ),

ktorí po vyhlásení, že sú plne právne spôsobilí, uzatvorili medzi sebou slobodne a vážne  túto 
zmluvu o vklade do majetku.

I.

Predmetom  vkladu  je:
Teplovodný kanál  SO-06, na Ul.  za vodou, sídlisko Východ v Starej  Ľubovni  skolaudovaný 
kolaudačným  rozhodnutím  č.j.  S2012/00580-270  SÚ/Dá  zo  dňa  26.10.2012,  zaradený  do 
majetku mesta zápisom č. 042 48 zo dňa 04.12.2012. 

Cena predmetu vkladu v zostatkovej účtovnej hodnote je 97 676,30 €.

II.

Mesto Stará Ľubovňa vkladá nehnuteľný majetok špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy, 
na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 15. 11. 2012 č. XVII/2012 ako nepeňažný 
vklad do majetku obchodnej spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,  064 01  Stará 
Ľubovňa,  IČO 31719104,  v  zostatkovej  účtovnej  hodnote  97 676,30 €.  

III.

Vkladaný  nehnuteľný  majetok  mesta  Stará  Ľubovňa  do  obchodnej  spoločnosti 
SLOBYTERM, spol s r.o. Stará Ľubovňa je vložený podľa § 6 ods. 3 a § 9 ods. 2 zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, v súlade s § 3 ods. 2 písm. j) a § 14 ods.  
1  so  Zásadami  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  mesta  Stará  Ľubovňa,  schválenými 
uznesením MsZ č. XIV/2012 zo dňa 21. 06. 2012.

Vkladaný  nehnuteľný  majetok  nepodlieha  zápisu  na  list  vlastníctva  vkladom  do 



katastra nehnuteľností.
IV.

Obchodná spoločnosť SLOBYTERM, spol. sr.o. Stará Ľubovňa prehlasuje, že stav 
vkladaného majetku je jej známy.

Nadobúdateľ  je  povinný  starať  sa  o  vložený  majetok  so  starostlivosťou,  riadne 
hospodáriť a užívať ho v prospech spoločnosti.

V.

Účastníci  dohody  prehlasujú,  že  sú  oprávnení  s  predmetom  zmluvy  nakladať, 
zmluvné  prejavy sú dostatočne  určité  a  zrozumiteľné,  zmluvná voľnosť  nie  je  obmedzená  a 
právny úkon bol urobený v predpísanej forme. 

VI.

Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch,  kde  každá  zmluvná  strana  obdrží  dva 
rovnopisy.

VII.

Účastníci  zmluvy  prehlasujú,  že  táto  zmluva  bola  spísaná  podľa  ich  pravej  a 
slobodnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:
1. Protokol o zaradení majetku, inventárne č. 02210341 zo dňa 04.12.2012
2. Zápis o zaradení dlhodobého majetku, č. zápisu 042 48 zo dňa 04.12.2012
3. Kolaudačné rozhodnutie č.j. S2012/00580-270 SÚ/Dá zo dňa 26.10.2012
4. Výpis z uznesenia č. 449 MsZ č. XVII/2012 zo dňa 15.11.2012

V Starej Ľubovni, dňa  28. 12. 2012

Vkladateľ: ....................................                              Nadobúdateľ:........................................

Mesto Stará Ľubovňa                                               SLOBYTERM spol. s r.o. Stará Ľubovňa 
PaedDr. Michal Biganič                                            Ing. Ján Džugan
primátor mesta                                                             konateľ spoločnosti




