Zmluva
o prevode správy nehnuteľného majetku obce Dvorec
uzavretá podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Článok I.
Zmluvné strany
1. Prevodca:

Obec Dvorec
956 55 Dvorec 69
zastúpená starostkou obce Ing. Evou Srncovou
IČO: 00310387
(ďalej len „prevodca“)

2. Nadobúdateľ:

Základná škola s materskou školou
956 55 Dvorec 63
zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Nadeždou Sokolíkovou
IČO: 36129674
(ďalej len „nadobúdateľ“)
Článok II.
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy

1. Predmetom zmluvy je prevod správy nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku
obce Dvorec podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších
predpisov.
2. Predmetom prevodu správy majetku je: Rekonštrukcia kotolne ZŠ Dvorec.
3. Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie majetku (príloha č. 1):
Hodnota odovzdávaného dlhodobého hmotného majetku obce k 30. 11. 2017 je:
Obstarávacia cena:
z toho: ŠR
vlastné zdroje
Oprávky k 30. 11. 2017:
z toho: ŠR
vlastné zdroje
Zostatková cena:
z toho: ŠR
vlastné zdroje

9 013,- €
9 000,- €
13,- €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9 013,- €
9 000,- €
13,- €

4. Vlastníkom tohto nehnuteľného majetku je obec Dvorec.
5. Predmet prevodu správy uvedený v bode 2 tohto článku bol schválený uznesením
Obecného zastupiteľstva v Dvorci č. 15/2017 - bod 3 - zo dňa 30.11.2017.

6. Prevod správy majetku podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje bezodplatne s tým, že
účastníci tejto zmluvy zhodne vyhlasujú, že nemajú voči sebe navzájom žiadne nároky
vyplývajúce z prevodu správy majetku obce uskutočneného na základe tejto zmluvy.
Článok III.
Deň prevodu správy a jeho účel
1. Dňom prevodu správy je fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy
a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, ktorého správa sa touto zmluvou
prevádza. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva súčasťou
zmluvy.
2. Majetok obce uvedený v č. II. bod 1 tejto zmluvy, bude slúžiť nadobúdateľovi na plnenie
úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
3. Nadobúdateľ sa zaväzuje predmetný majetok obce udržiavať v riadnom stave, využívať
všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate,
zničeniu alebo zneužitiu, nie je oprávnený prenechať užívanie predmetu správy inej
osobe.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním
prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej
vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola
uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom
tejto zmluvy.
2. Túto zmluvu a jej prílohy možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré
musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Právne vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka
a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi obce Dvorec.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane po jednom rovnopise.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prevodcu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Súpis dlhodobého hmotného majetku
- Príloha č. 2 - Odovzdávací a preberací protokol

V Dvorci dňa 30.11.2017

..............................................................
Ing. Eva Srncová
starostka obce

...............................................................
Mgr. Nadežda Sokolíková
riaditeľka školy

Príloha č. 2

Odovzdávací a preberací protokol
o fyzickom odovzdaní a prevzatí majetku
zo dňa 30.11. 2017

uzavretej medzi

Označenie organizácie:
Sídlo:
Konajúca prostredníctvom:
IČO:

Obec Dvorec
956 55 Dvorec 69
Ing. Eva Srncová – starostka obce
00310387
(ďalej len „prevodca“)

a
Označenie organizácie:
Sídlo:
Konajúca prostredníctvom:
IČO:

Základná škola s materskou školou Dvorec
956 55 Dvorec 63
Mgr. Nadežda Sokolíková
36129674
(ďalej len „nadobúdateľ“)

Prevodca a Nadobúdateľ uzavreli dňa 30.11.2017 Zmluvu o prevode správy majetku obce,
ktorou sa prevádza správa majetku vo vlastníctve obce na nadobúdateľa. Uvedený majetok vo
vlastníctve obce je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k Zmluve, ktorá je tiež neoddeliteľnou
súčasťou tohto protokolu.
Prevodca a Nadobúdateľ podpisom tohto preberacieho protokolu potvrdzujú, že prevodca
odovzdal majetok podľa Prílohy č. 1 do užívania Nadobúdateľovi v stave bez vád a spôsobilý
na riadne užívanie a nadobúdateľ tento majetok v uvedenom stave prevzal.
Vo Dvorci dňa 30.11.2017

..................................................
Ing. Eva Srncová
starostka obce

...........................................
Mgr. Nadežda Sokolíková
riaditeľka školy

Príloha č.1

Príloha k odovzdávaciemu protokolu dlhodobého majetku
Rekonštrukcia kotolne ZŠ Dvorec
Obstarávacia cena : 9 013,- €
z toho
9 000,- €
13,- €

z dotácie ŠR
z prostriedkov obce

Oprávky k
30.11.2017
spolu
z toho

0,00 €
0,00 € z dotácie ŠR
0,00 € z prostriedkov obce

Zostatková cena k 30.11.2017
celkom
z toho

Dňa 30.11.2017

9 013,- €
9 000,- €
13,- €

z dotácie ŠR
z prostriedkov obce

Vypracovala : Blažena Galatová

