
Zmluva o prevode správy majetku mesta 

  

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 6a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí medzi týmito zmluvnými stranami 

  

Odovzdávajúci správca 

Mesto Námestovo 

so sídlom: Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 

IČO: 00314676 

v jej mene odovzdávajúci: Ing. Ján Kadera, primátor 

a 

Preberajúci správca 

Technické služby mesta Námestovo, príspevková organizácia 

so sídlom: Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo 

IČO: 30222281 

v jej mene konajúci: PhDr. Mgr. Martin Miklušičák, riaditeľ 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 Odovzdávajúci správca je správcom majetku mesta Námestovo, a to Prekládkovej stanice 

komunálneho odpadu v areáli skládky Zubrohlava vybudovanej na parcele CKN č. 56/96, druh 

pozemku zastavaná plocha o výmere 864m2, katastrálne územie Slanica. Stavba skolaudovaná 

Rozhodnutím č. 2074/3/2022/9-T zo dňa 13.09.2022, právoplatné rozhodnutie dňa 14.09.2022, 

zaradené do majetku mesta 30.09.2022. Jedná sa o betónovú plochu osadenú v existujúcom 

oplotenom areáli skládky komunálneho odpadu., ktorá bude slúžiť ako prekládková stanica na 

zber vybraných druhov odpadov („ďalej aj len ako „predmet prevodu správy“). 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

(1) Odovzdávajúci správca touto zmluvou odovzdáva správu predmetu prevodu správy podľa 

článku 1 preberajúcemu správcovi. 

(2) Predmet prevodu správy je na základe súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice 

komunálneho odpadu pri plnení úloh zberu a následného odovzdania vybraných druhov  

odpadov zmluvnému poskytovateľovi služby za účelom likvidácie vybraných druhov odpadu. 

(3) Správa predmetu prevodu správy sa prevádza bezodplatne. 



(4) Správa predmetu prevodu správy sa prevádza dňom 01.03.2023. 

(5) Súčasný súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice Č.s.OU-ZA-OSZP2-2022/045013-

004/Kon  zo dňa 29.09.2022 vydaný OÚ Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie tvorí 

prílohu č.1 tejto zmluvy. Súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu 

je udelený do 31.08.2027. Následnú prolongáciu súhlasu na prevádzkovanie zabezpečí 

preberajúci. 

Článok 3  

Osobitné ustanovenia 

(1) Preberajúci správca prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu prevodu správy a že 

preberá jeho správu v takom stave, v akom stojí a leží. 

(2) Zmluvné strany ku dňu podľa článku 2 ods. 4 tejto zmluvy uskutočnia odovzdanie a 

prevzatie predmetu prevodu správy vrátane vyhotovenia preberacieho protokolu. 

(3) Odovzdávajúci správca prehlasuje, že na predmete prevodu správy neviaznu žiadne ťarchy, 

obmedzenia ani iné práva tretích osôb. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne oprávnené na uzavretie tejto zmluvy, ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená a rozumejú dôsledkom uzavretia tejto zmluvy. 

(2) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku. 

(3) Prevod správy podľa tejto zmluvy odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Námestove   v 

súlade s článkom 3 ods. 2 písm. ch)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Uznesením č. 7/2023 dňa 20.02.2023 .Tento súhlas tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

(4) Táto zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre 

odovzdávajúceho správcu a 1 vyhotovenie je určené pre preberajúceho správcu. 

(5) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

(6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. 

  

  

V ........................... dňa ......................                   V ........................... dňa .................. 

 

  

  _______________________                                                      ____________________ 

za odovzdávajúceho správcu                                                        za preberajúceho správcu 

Ing. Ján Kadera, primátor                                              PhDr. Mgr. Martin Miklušičák, riaditeľ  


