
OcÚ 203/2023/1038 
DODATOK č. 3 

k Zmluve č. OcÚ -2016/00340-00577 zo dňa 18.02.2016 o zverení  majetku obce Jaslovské 

Bohunice do správy /ďalej len dodatok č.3/ 

 

 

Zmluvné strany 

 
Vlastník majetku: 
Obec Jaslovské Bohunice 
Námestie sv. Michala 36/10,91930 Jaslovské Bohunice 
Zastúpená: Božena Krajčovičová, starostka obce 
IČO: 00312614 
a 
preberajúci správca: 
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 
Hlavná Bohunice 1/70, 91930 Jaslovské Bohunice 
Zastúpená: PhDr. Martina Valková, riaditeľka 
IČO: 42404631 

 

1. Celková hodnota nehnuteľného   majetku obce Jaslovské Bohunice , zvereného so správy / 

správcovi/ v zmysle zmluvy č. OcÚ /2016/00340-00577 zo dňa 18.02.2016 sa zvyšuje 

o obstarávaciu hodnotu: + 107.092,68 € - účtovnú zostatkovú cenu + 101.044,68 € 

/ technické zhodnotenie –  oddychová zóna ZpS Bohunka / z dôvodu odovzdania majetku 

v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. , VZN č. 71, čl. 6 a v zmysle Uznesenia č.  107/ IX 

Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.02.2023 

 

1. Dodatok č. 3 je  platný dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

 

2. Dodatok č. 3 je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona. 

 

3. Dodatok č. 3  je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží vlastník a 1 

vyhotovenie správca. 

 

4. Zmluvné strany si dodatok č.3 k zmluve OcÚ /2016/00340-00577 zo dňa 18.02.2016 prečítali, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 Prílohy :  

             Príloha č. 1 - výpis z uznesenia 107/IX  zo dňa 20.02.2023. 

Príloha č. 2 - protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správy. 

 

 

 

 

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 28.02.2023 

            

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

 Božena Krajčovičová                                                                         PhDr. Martina Valková 

        starosta obce                                                                              riaditeľka ZpS BOHUNKA 

 



OcÚ 203/2023/1038 
 

  Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 Zmluve o zverení majetku do správy č. OcÚ/2016/00340-00577 

 

 

 

PROTOKOL 

O odovzdaní a prevzatí majetku do správy  

Zmluvné strany 

Vlastník majetku: 
Obec Jaslovské Bohunice 
Námestie sv. Michala 36/10,91930 Jaslovské Bohunice 
Zastúpená: Božena Krajčovičová, starostka obce 
IČO: 00312614 
 
a 
 
preberajúci správca: 
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 
Hlavná Bohunice 1/70, 91930 Jaslovské Bohunice 
Zastúpená: PhDr. Martina Valková, riaditeľka 
IČO: 42404631 

 

Predmet protokolu 

 

Predmetom protokolu je odovzdanie a prevzatie majetku realizácia oddychovej zóny ZpS Bohunka  

v obstarávacej cene 107.092,68 € a v účtovnej zostatkovej cene 101.044,68 €. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Protokol nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Protokol je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží vlastník majetku- 

odovzdávajúci a 1 vyhotovenie preberajúci správca. 

3. Odovzdávajúci a preberajúci zhodne prehlasujú, že si protokol prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, nemajú žiadne námietky a na znak súhlasu ho podpisujú. 

V Jaslovských Bohuniciach dňa 28.02.2023 

 

 

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

 Božena Krajčovičová                                                                            PhDr. Martina Valková 

        starosta obce                                                                                  riaditeľka ZpS Bohunka 

 


