
Zmluva o zverení majetku do správy

Mesto Zlaté Moravce

l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom
ICO: 00308676

a

Základná škola
Robotnícka 25, 953 O l Zlaté Moravce
Zastúpená: Mgr. Janou Dudášovou , riaditelkou
ICO: 037865111

uzatvárajú túto Zmluvu o zverení majetku do správy a spôsobe jeho užívania.

L

Mesto Zlaté Moravce touto zmluvou v súlade s § 6a ods. 2 zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zveruje s úcinnostou od 1. 12. 2013 na dobu
neurcitú do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce nasledovný majetok:

Vyhotovenie, doprava a montáž mantinelov s príslušenstvom na
hokejbalové/nohejbalové ihrisko", nachádzajúce sa v externom priestore Základnej
školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, na pozemku parc. c. 718. o výmere 4612 m2, druh
pozemku zast. plochy a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, evidovaný na LV c. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých
Moravciach s:

obstarávacou cenou: 5 186,62 eur
oprávkami k 30. 11. 2013: 88,00 eur
zostatkovou cenou k 30. 11. 2013: 5 098,62 eur

II.

1. Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce sa zaväzuje zverený majetok užívat
a nakladat s ním v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia
s majetkom Mesta Zlaté Moravce, pricom sa zaväzuje:

zverený majetok viest v úctovníctve a odpisovat ho,
chránit zverený majetok pred poškodením.



III.

1. Súcastou tejto dohody je "Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku" podpísaný
oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Mesto obdrží dve vyhotovenia
a druhá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

3. Zverenie majetku do správy podla tejto zmluvy schválilo Mestské zastupitelstvo
mesta Zlaté Moravce na svojom 28. zasadnutí dna 07. 11. 2013 uznesením c.
671/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a úcinnost dnom 1. 12. 2013 za podmienky jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté
Moravce.

V Zlatých Moravciach dna 29. NOV. 1013.....................

Mesto Zlaté Moravce

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor

••• oo ••••• oo •••••• 1J~0.:g)1)r!t.. oo ••••• oo.

Základná škola, Robotnícka 25
Mgr. Jana Dudášová, riaditelka



Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku

Mesto Zlaté Moravce

1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom
ICO: 00308676

a

Základná škola
Robotnícka 25, 953 Ol Zlaté Moravce
Zastúpená: Mgr. Janou Dudášovou , riaditelkou
ICO: 037865111

Odovzdávajúci odovzdáva do správy a Preberajúci do svojej správy preberá s úcinnostou od
01. 12.2013 v súlade s § 6a ods. 2 zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nasledovný majetok:

l.

"Vyhotovenie, doprava a montáž mantinelov s príslušenstvom na
hokejbalové/nohejbalové ihrisko", nachádzajúce sa v externom priestore Základnej
školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, na pozemku parc. c. 718. o výmere 4612 m2, druh
pozemku zast. plochy a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, evidovaný na LV c. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých
Moravciach s:

obstarávacou cenou: 5 186,62 eur
oprávkami k 30. 11. 2013: 88,00 eur
zostatkovou cenou k 30. 11. 2013: 5 098,62 eur

II.

Preberajúci prehlasuje, že je mu známy stav preberaného majetku.
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Základná škola, Robotnícka 25
Mgr. Jana Dudášová, riaditelka

V Zlatých Moravciach dna .1~·..~.9.Y..~~~~.
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Ing. Peter Lednár, CSc., primátor



Uznesenie c. 671/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 07.11.2013

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté
Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dna
07.11.2013

prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
zveruje

s úcinnostou od 1. 12. 2013 na dobu neurcitú do správy Základnej školy, Robotnícka 25,
Zlaté Moravce, ICO: 37865111, nasledovný majetok mesta:
"Vyhotovenie, doprava a montáž mantinelov s príslušenstvom na hokejbalové/nohejbalové
ihrisko", nachádzajúce sa vextemom priestore Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté
Moravce, na pozemku parc. c. 718, o výmere 4612 m2, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria, v k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na
LV c. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s:

obstarávacou cenou: 5 186,62 eur
oprávkami k 30. 11. 2013: 88,00 eur
zostatkovou cenou k 30. 11. 2013: 5 098,62 eur

V Zlatých Moravciach, dna 07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

g/~L~
Mgr. Roman Šíra

prednosta MsÚ


