Návrh na usporiadanie práv k majetku v zmysle Mandátnej zmluvy
zo dňa 02.01.2004 a Dodatku č. 1 v platnom znení
č. 9/2017

Preberajúci:
KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620/3, Kysucké Nové Mesto
Mesto Kysucké Nové Mesto samostatne hospodári so svojím majetkom podľa § 6 ods. 1
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mesto Kysucké Nové Mesto poskytuje spoločnosti Kysuca s.r.o. v zmysle Mandátnej
zmluvy na budovu Polikliniky č. s. 1346, ul. Belanského práva k majetku ku dňu 21.12.2017:
Inventárne číslo
DHM/031/0878

Pozemok – Poliklinika č. s. 1346, ul. Belanského
LV č. 1880 – CKN 141/4 o výmere 1 136 m2

5 657,28 €

v rozsahu mandátnych činností za účelom plnenia jej povinností v zastúpení mesta
uvedených v čl. 1 a čl. 2 mandátnej zmluvy. Spoločnosť Kysuca s.r.o. nie je oprávnená
s týmto majetkom samostatne nakladať, nie je oprávnená užívať ho vo svojom mene a všetky
platby súvisiace s obstarávaním mandátnych činností bude vykonávať v prospech alebo na
ťarchu účtu SK5002000000350010829322 vedenom vo VÚB a.s., ktorého vlastníkom je
mesto Kysucké Nové Mesto.

Dôvodová správa:
Spoločnosť KYSUCA s.r.o. je poverená, že zabezpečí obstaranie činnosti potrebných pre
prevádzkovanie nebytových priestorov v objekte Poliklinika č. s. 1346, ul. Belanského
v Kysuckom Novom Meste v prospech mesta.
Na hore uvedenom pozemku CKN 141/4 vedenom na liste LV 1880 sa nachádza objekt
Poliklinika č. s. 1346, evidovaný v majetku bytového a nebytového hospodárstva.

Vypracovala: Ing. Jana Čupová

Ing. Jarmila Bílešová
vedúca oddelenia finančného
a správy majetku

Návrh na usporiadanie práv k majetku v zmysle Mandátnej zmluvy
zo dňa 09.11.1993 a dodatkov v platnom znení
č. 10/2017

Preberajúci:
KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620/3, Kysucké Nové Mesto
Mesto Kysucké Nové Mesto samostatne hospodári so svojím majetkom podľa § 6 ods. 1
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mesto Kysucké Nové Mesto poskytuje spoločnosti Kysuca s.r.o. v zmysle Mandátnej
zmluvy o obstaraní činností súvisiacich s bytovým hospodárstvom a energetickými
zariadeniami na území mesta Kysucké Nové Mesto práva k majetku ku dňu 21.12.2017:
Inventárne číslo
DHM/031/0046

Pozemok – Dom služieb č. s. 221, ul. Vajanského
LV č. 1880 CKN 286/2 o výmere 1 125 m2

DHM/031/0459

Pozemok – Nadstavba domu č. s. 1048, ul. Clementisova 867,01 €
LV č. 8382 CKN 1774/29 časť pozemku o výmere 174,10 m2

DHM/031/0841

Pozemok – Nadstavba domu č. s. 994, ul. Murgašova
LV č. 6956 CKN 258/2 časť pozemku o výmere 105,71 m2

526,43 €

DHM/031/0842

Pozemok – BD č. s. 1302, ul. ČSA
LV č. 2422 CKN 626/8 časť pozemku o výmere 148,19 m2

737,98 €

DHM/031/0845

Pozemok – BD č. s. 2591, ul. Štúrova
LV č. 8591 CKN 646/50 o výmere 671 m2

DHM/031/0883

Pozemok – BD č. s. 1376, ul. Dubská cesta
2 230,24 €
LV č. 9493 CKN 2234/113 časť pozemku o výmere 447,84 m2
Spolu za dlhodobý hmotný majetok

5 602,50 €

3 341,58 €

13 305,74 €

v rozsahu mandátnych činností za účelom plnenia jej povinností v zastúpení mesta uvedených
v mandátnej zmluve. Spoločnosť Kysuca s.r.o. nie je oprávnená s týmto majetkom samostatne
nakladať, nie je oprávnená užívať ho vo svojom mene a všetky platby súvisiace
s obstarávaním mandátnych činností bude vykonávať v prospech alebo na ťarchu účtu
SK5002000000350010829322 vedenom vo VÚB a.s., ktorého vlastníkom je mesto Kysucké
Nové Mesto.

Dôvodová správa:
Spoločnosť KYSUCA s.r.o. je poverená zabezpečovaním obstarávania činností a služieb
potrebných k prevádzkovaniu bytového, nebytového fondu a tepelno-technických zariadení.
Pozemky uvedené v tomto návrhu na usporiadanie práv sa nachádzajú pod bytovými domami
a budovou s nebytovými priestormi vedenými v evidencii majetku bytového a nebytového
hospodárstva.

Vypracovala: Ing. Jana Čupová

Ing. Jarmila Bílešová
vedúca oddelenia finančného
a správy majetku

Návrh na prevod správy majetku č. 11/2017

Mesto Kysucké Nové Mesto dáva do správy k 21.12.2017 nehnuteľný majetok:
Preberajúci:
Základná škola Clementisova č. 616/1 Kysucké Nové Mesto
Inventárne číslo
DHM/031/0241

Pozemok – pri budove ZŠ Clementisova č. s. 616
LV č. 1880 - CKN 1814/11 o výmere 1 199 m2

5 971,02 €

Dôvodová správa:
Priľahlý pozemok pri budove školy, ktorú má rozpočtová organizácia ZŠ Clementisova
v správe majetku.

Prevody správy majetku sú realizované podľa § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na prevod správy majetku sa predkladá na základe Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré boli schválené uznesením číslo 172/2008, zo
dňa 9.9.2008.

Vypracovala: Ing. Jana Čupová

Ing. Jarmila Bílešová
vedúca oddelenia finančného
a správy majetku

Návrh na prevod správy majetku č. 12/2017

Mesto Kysucké Nové Mesto dáva do správy k 21.12.2017 nehnuteľný majetok:
Preberajúci:
Základná umelecká škola Štúrova č. 467/6, Kysucké Nové Mesto
Inventárne číslo
DHM/031/0106

Pozemok pri budove ZUŠ č. s. 376
LV č. 1880 - CKN 726 o výmere 244 m2

DHM/031/0867

Pozemok pri budove ZUŠ č. s. 376
LV č. 1880 – CKN 724/7 o výmere 12 m2
Spolu za dlhodobý hmotný majetok

1 215,12 €
59,76 €
1 274,88 €

Dôvodová správa:
Pozemky pri budove Základnej umeleckej školy, ktorú má rozpočtová organizácia v správe
majetku.

Prevody správy majetku sú realizované podľa § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na prevod správy majetku sa predkladá na základe Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré boli schválené uznesením číslo 172/2008, zo
dňa 9.9.2008.

Vypracovala: Ing. Jana Čupová

Ing. Jarmila Bílešová
vedúca oddelenia finančného
a správy majetku

Návrh na prevod správy majetku č. 13/2017

Mesto Kysucké Nové Mesto dáva do správy k 21.12.2017 hnuteľný majetok:
Preberajúci:
Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto
Inventárne číslo

DHM/029/0013

Autobusová čakáreň – Autobusové nástupište KNM

2 911,55 €

DHM/029/0014

Autobusová čakáreň – ul. Neslušská cesta
(na vŕšku)

2 911,55 €

DHM/029/0015

Autobusová čakáreň – Budatínska Lehota

2 911,55 €

DHM/029/0016

Autobusová čakáreň – Oškerda

2 911,55 €

DHM/029/0017

Autobusová čakáreň – ul. Sládkovičova

3 735,63 €

DHM/029/0018

Autobusová čakáreň – ul. Murgašova

3 735,63 €

DHM/029/0020

Duplicitná čakáreň – ul. 9. mája
(križovatka M. Nešporu)

2 117,40 €

DHM/029/0021

Duplicitná čakáreň – ul. 9. mája
(za Zafírom)

2 117,40 €

DHM/029/0022

Duplicitná čakáreň – ul. Sládkovičova

2 117,40 €

DHM/029/0023

Duplicitná čakáreň – ul. 9. mája

2 179,00 €

DHM/029/0024

Duplicitná čakáreň – ul. Neslušská cesta
(vyše pohostinstva)

2 179,00 €

Spolu za dlhodobý hmotný majetok

29 827,66 €

DDHM/PU 0029

Autobusová zastávka – Dubie

1 199,00 €

DDHM/PU 0024

Kruhové dopravné zrkadlo – B. Lehota RD č. 46

366,48 €

DDHM/PU 0025

Kruhové dopravné zrkadlo – B. Lehota RD č. 222

366,48 €

DDHM/PU 0026

Kruhové dopravné zrkadlo – Oškerda RD č. 39

366,48 €

DDHM/PU 0027

Kruhové dopravné zrkadlo
(nachádza sa na Údržbe mesta)

366,48 €

DDHM/PU 0028

Kruhové dopravné zrkadlo
(nachádza sa na Údržbe mesta)

366,48 €

Spolu za drobný dlhodobý hmotný majetok

3 031,40 €
32 859,06 €

Spolu:

Dôvodová správa:
Nákup autobusových čakárni pre autobusové zastávky v Kysuckom Novom Meste
a mestských častiach.
Nákup kruhových dopravných zrkadiel pre zlepšenie dopravnej bezpečnosti na miestnych
komunikáciách v Kysuckom Novom Meste a mestských častiach.
Prevody správy majetku sú realizované podľa § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na prevod správy majetku sa predkladá na základe Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré boli schválené uznesením číslo 172/2008, zo
dňa 9.9.2008.

Vypracovala: Ing. Jana Čupová

Ing. Jarmila Bílešová
vedúca oddelenia finančného
a správy majetku

