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Návrh  
 

Zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, 
 Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce 

 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia - dňa 10.6.2013 – odporučené 
MsR – dňa 11.06.2013 - odporučené 



Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta „Rekonštrukcia ÚK – PAVILÓN „B“ do správy Základnej 
školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 7. 2013 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce, 
IČO: 37865056,  nasledovný majetok mesta: 
Základná škola Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce, Rekonštrukcia ÚK – PAVILÓN „B“, 
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491/12, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté 
Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra 
v Zlatých Moravciach s obstarávacou cenou: 11 794,39 eur. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.6.2013 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
                        Mgr. Roman Šíra 
                prednosta MsÚ 

 
Dôvodová správa 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy  
Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce  

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že 
je potrebné zabezpečiť správu  vykonanej rekonštrukcie ÚK – PAVILÓN „B“ v Základnej 
škole Mojmírova Zlaté Moravce touto Základnou školou. 

Hospodárenie a nakladanie s týmto majetkom sa účelnejšie  a efektívnejšie zabezpečí 
formou jeho zverenia do správy Základnej školy. Základná škola Mojmírova  má zverenú do 
správy budovu PAVILÓN „B“, ktorej technické zhodnotenie sa rekonštrukciou ÚK vykonalo.  

Základná škola Mojmírova ako správca tohto majetku bude majetok spravovať, 
udržiavať, prevádzkovať a zverený majetok bude ako správca  viesť v účtovníctve 
a odpisovať. 

Majetok bude zverený písomnou formou – Zmluvou o prevode správy a následne 
odovzdaný na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí správy s účinnosťou od 1. 7. 2013. 

Podľa § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov: Obec môže za podmienok určených v zásadách hospodárenia s majetkom obce 
správcovi zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce. 

V zmysle článku 4 ods. 3 platných Zásad  hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce: O zverejní majetku mesta do správy mestskej organizácie rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce. 


