Protokol
EvidMaj - 03/20 l1/SsMT
o vyňatí majetku Mesta Trenčín zo správy
Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., Ul. Piaristická 42, 911 01

Trenčín

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
IČO
: OO 312 037
DIČ
: 2021079995

Preberajúci:

a
Odovzdávajúci:

Sociálne služby Mesta Trenčín, m.r.o.
zastúpené Ing. Editou Prekopovou, poverenou vedením
organizácie
Piaristická ul. 42, 91001 Trenčín
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., Žilina
Krajská pobočka Trenčín
Číslo účtu
: 065054100115600
IČO
: 36 124702
DIČ
: 2021611878

uzatvárajú v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín tento protokol o
vyňatí majetku Mesta Trenčín zo správy Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická
42, Trenčín:

II.

Predmet protokolu
1.

Odovzdávajúci je správcom majetku:

"nehnuteľný

majetok - objekt ( zostava unimobuniek - Integro ) nachádzajúci sa
v areáli Ul. Soblahovská 65, Trenčín, parcela č. 2509/11 a č. 2509/13 v k.ú. Trenčín,
v celkovej obstarávacej cene 15.933,08 €"
2. Podrobný rozpis zverovaného majetku tvorí

neoddeliteľnú

prílohu tohto protokolu.

3. Odovzdávajúci je správcom majetku uvedeného v čl. II., bode 1 tohto protokolu. Tento
majetok je vo vlastníctve Mesta Trenčín a správcovi bol zverený do správy Protokolom
o zverení majetku Evid/Maj-02/201 O/SsMT s účinnosťou od 1.1.2011.
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III.
ustanovenie

Záverečné

1. Obstarávacia hodnota majetku predstavuje celkom sumu 15.933,08 €, v prílohe tohto
protokolu je špecifikovaný predmet protokolu ( inv. číslo, názov a obstarávacia hodnota).
2. Na základe týchto skutočností vyníma Mesto
uvedený v bode I. s účinnosťou od 1.7.2011.

Trenčín

majetok zo správy organizácie

3.

Tento protokol je vyhotovený v 5 - tich
obdrží preberajúci a 1 odovzdávajúci.

identických exemplároch,

z ktorých 4

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom protokolu, tomuto
porozumeli, protokol uzatvárajú vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok.

V Trenčíne dňa ....2.2.::01:-.. 2Dl1.. ..... .

Sociálne Služby mesta Trenč(n
m.r.o.
Ul. Piaristická č. 42
<f:renčín

podpis anonymizovaný
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