
Zmluva o zverení majetku do správy   
  

Obec HERTNÍK, Hertník 162, 086 42  Hertník  
V zastúpení Ing. Jozefom Semanekom – starostom obce,   

IČO: 00 322 024               

  

a  

  

Základná škola s materskou školou, Hertník 261, 086 42  

Hertník  
V zastúpení Mgr. Ľubomírou Kašprikovou – riaditeľkou školy   

IČO:  37 877 461  

  

  

Uzatvárajú v zmysle § 6 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov   

  

  Zmluvu o zverení majetku do správy   
  

  

I. Predmet zmluvy  

  

Správcovi  sa zveruje majetok vedený v účtovníctve obce.   

  

Trieda     Obstarávacia cena       Oprávky               ZC            Názov            Zdroj 

financovania  

 

  

021 20    -   2.655,51  €      081 20 - 2.655,51  €     0,-    Nová ohrada ZŠ     vlastné 

prostriedky  

021 20   -    2.452,17  €      081 20 - 2.452,17  €     0,-    Nová ohrada MŠ    vlastné 

prostriedky    

 

  

  

II. Prevzatie majetku   

  

Predmet správy špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy prevzal správca na základe protokolu 

o odovzdaní a prevzatí zvereného majetku, ktorý tvorí prílohu č. 1.  

  

III. Obsah správy  

  



1. Správca je povinný pri výkone správy spravovať zverený majetok v zmysle 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.  

2. Obec Hertník ďalej ukladá správcovi vykonávať tieto povinnosti:  

a) Zverený majetok v zmysle čl. I zaevidovať do účtovnej evidencie dňom 

1.7.2015.   

b) Zabezpečovať dodržiavanie platnej legislatívy ( t. j. zákonov, vyhlášok, 

smerníc a STN) spojenej s výkonom správy majetku  

c) Vykonávať a zabezpečovať opravu a údržbu spravovaného majetku.  

  

IV. Doba správy  

  

Obec odovzdáva majetok špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy správcovi na dobu neurčitú 

počnúc dňom 1.7.2015.  

  

  

V. Záverečné ustanovenia  

  

1. Okolnosti, ktoré nastanú počas doby správy a nerieši ich táto zmluva, sa môžu 

riešiť dodatkom k tejto zmluve a jeho návrh môže podať každá zo zmluvných 

strán.  

2. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých dva obdrží správca a dva 

Obec Hertník.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  

4. Zmluva zverejnená dňa ...............................   

  

V Hertníku   7.7.2015  

  

  

  

Obec Hertník,   

  

zastúpená: Ing. Jozefom Semanekom, starostom obce:  

  

  

Podpis ..............................................................    Pečiatka obce:  

  

  

  

Základná škola s materskou školou Hertník,  

  

zastúpená: Mgr. Ľubomírou Kašprikovou, riaditeľkou školy  

  

  

Podpis ................................................................ Pečiatka školy:  


