DODATOKč.2

k protokolu Evid/Maj - 04/2011/MHSL
o zverení majetku mesta Trenčín do správy Mestského h?spodárstva a správy lesov, m.r.o.
Trenčín

Odovzdávajúci:

Mesto Trenčín,
zastúpené Mgr. Richardom Rybníčkom - primátorom mesta
Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., Žilina
Krajská pobočka Trenčín
Číslo účtu
: 060053600115600
: OO 312 037
IČO
DIČ
: 2021079995

a
Preberajúci:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
zastúpené Ing. Petrom Kubinským, poverený vedením organizácie
Soblahovská 65, 91250 Trenčín
zriadené Uznesením MsZ v Trenčíne č . 396 zo dňa 28.10.2004
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., Žilina
Krajská pobočka Trenčín
Číslo účtu
: 0674281005/5600
IČO:
: 37920413

uzatvárajú tento dodatok
nasledovne:

č.

2, ktorým sa mení protokol Evid/Maj - 04/2011/MHSL

Článok II. Predmet protokolu, odsek 1. sa dopÍňa nasledovne:

1. Príloha č. 1 - podrobný rozpis hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte
letnej plavárne, uvedený a špecifikovaný v protokole č . 4 o zverení majetku Mesta
Trenčín do správy MHSL sa rozširuje o nasledovný majetok :

Inv.číslo

Názov majetku

OTELP124/59

Nerezový dvojdrez - hlavný bufet

Vstupná cena v €

50,00

50,00

SPOLU

Vstupná hodnota hnuteľného majetku predstavuje celkom sumu 50,- €. V prílohe tohto
dodatku je špecifikovaný predmet dodatku (inv. číslo , názov a obstarávacia hodnota).

II.

Záverečné

ustanovenia

1. Pôvodný protokol č. Evid/Maj - 04/2011 o zverení majetku Mesta Trenčín do správy
mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín zostáva v ostatných bodoch
nezmenený v platnosti.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného protokolu.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne,
s jeho obsahom boli oboznámení a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude dodatok
zverejnený v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V

~enČíne ~a ... .f':. '.v.:.2.'!.'.?. ...........
................................ +..... .
Preberajúci

l

