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Zmluva o zverení majetku do správy 

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

a 

Základná škola 
Mojmírova č. 2, 953 O l Zlaté Moravce 
Zastúpená: Mgr. Dagmar Chrenkovou , riaditeľkou 
IČO: 037865056 

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

I. 

Mesto Zlaté Moravce touto zmluvou v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 13 8/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zveruje s účinnosťou od l. 7. 2013 na dobu 
neurčitú do správy Základnej školy, Mojmírova č . 2, Zlaté Moravce nasledovný majetok: 

Rekonštrukcia ÚK - PAVILÓN "B", nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491112, 
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: ll 794,39 eur 
oprávkami k 30. 06. 2013: 100,00 eur 
zostatkovou cenou k 30. 06. 2013: ll 694,39 eur 

II. 

l. Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce sa zaväzuje zverený majetok užívať 
a nakladať s ním v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č . 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia 
s majetkom Mesta Zlaté Moravce, pričom sa zaväzuje: 

zverený majetok viesť v účtovníctve a odpisovať ho, 
chrániť zverený majetok pred poškodením. 

III. 

l. Súčasťou 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. 



Zverenie majetku do správy podľa tejto zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo 

mesta Zlaté Moravce na svojom 24. zasadnutí di1a 20. 06. 2013 uznesením č. 

583/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť di1om l. 7. 2013 za podmienky jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté 
Moravce. 

V Zlatých Moravciach dúa 2.5 .. .JÚN.1U13 .. 

Mesto Zlaté Moravce žáki~d~ä .Šk~I~: . Mcf!:::í::ii~;;; M~;avce 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor Mgr. Dagmar Chrenková, riaditeľka 


