
Zmluva 
o zverení  majetku Obce Pečovská Nová Ves do dočasnej  správy  rozpočtovej organizácii 

Základná  škola s MŠ ,   Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves 

 

Odovzdávajúci :    Obec  Pečovská Nová Ves 

                              zastúpená : PhDr. Jaroslavom Dujavom  – starostom  obce 

                              Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

                              IČO: 00327590 

                              DIČ: 2020711660 

                              Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a. s. 

                              Číslo účtu: 8818951001/5600, IBAN: SK50 5600 0000 0088 1895 1001 

                                

                              /ďalej len odovzdávajúci/ 

 

 

Preberajúci:          Základná škola s materskou školou, Školská 12, 082 56  Peč. Nová Ves   

                 zastúpená : Mgr. Marekom Adamečkom -  riaditeľom školy 

                             Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves 

                             IČO: 36158097 

        DIČ: 2021364081 

                             Bankové spojenie : VÚB, a. s. Sabinov 

                             Číslo účtu: 1629272956/0200, IBAN: SK11 0200 0000 0016 2927 2956 

 

                              /ďalej len preberajúci/ 

 

Čl. 1 

 Predmet  zverenia 

 

Odovzdávajúci -  ako správca majetku obce v zmysle §6 zák. č.138/1991 Z. z. 

o majetku obcí a ustanovením  §8 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov odovzdáva majetok do správy preberajúcemu v stave ku dňu 19.05.2020 

pričom preberajúci tento majetok do správy preberá,  a to: 

 

Dlhodobý hmotný majetok Plynofikácia kotolne v  budove Materskej školy na ul. 

Rómskej č. 821/45 

 

Plynofikácia kotolne v budove Materskej školy na ul. Rómskej č. 821/45 v celkovej 

hodnote:  6 460,00 €. 

 

Slovom: Šesťtisícštyristošesťdesiat eur. 

 

Čl.  2 

Obsah odovzdania 

 

Odberné plynové zariadenie v budove Materskej školy, ul. Rómska 821/45 v hodnote   

6 460,00 €   je obstaraný z prostriedkov:  

 

- vlastné zdroje obce: 6 460,00 € vedené na účte zriaďovateľa: 355. 

 



Prílohami zmluvy o zverení  majetku Obce Pečovská Nová Ves do dočasnej  správy  

rozpočtovej organizácii sú:  

- Projektová dokumentácia (overená stavebným úradom), 

- Odborná prehliadka plynového zariadenia zo dňa 9.3.2020, 

- Zápis z tlakovej skúšky odberného plynového zariadenia zo dňa 9.3.2020, 

- Zmluva o pripojení do distribučnej siete zo dňa 10.2.2020, 

- Montážny list meradla zo dňa 24.3.2020 so záručným listom regulátora tlaku plynu, 

- Záručný list domovej regulačnej zostavy, 

- Evidenčný list plynového kotla výr. č.: 21194900100218960001009686N1, 

- Evidenčný list plynového kotla výr. č.: 21201000100218960001005459N2, 

- Rozpis použitých účelových  prostriedkov podľa zdrojov, 

- Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste (obec na ZŠ s MŠ), 

- Ostatná pomocná dokumentácia (návody na použitie a iné). 

 

Obec Pečovská Nová Ves nevykonávala odpisy z hodnoty predmetu zverenia. 

 

Preberajúci je oprávnený a povinný majetok obce udržiavať a  užívať na plnenie úloh 

v rámci predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny zo dňa 30.6.2002 a ďalších dodatkov 

k nej alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom 

a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Pečovská Nová Ves. 

 

Preberajúci je povinný pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce riadiť sa 

zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a citovanými zásadami. 

 

 

Čl. 3 

Ostatné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží  po 

dve vyhotovenia. 

 

 

V  Pečovskej Novej Vsi, dňa 19.05.2020  V Pečovskej Novej Vsi, dňa 19.05.2020 

 

 

 

 

 

 

...................................................                                   ........................................................ 

 Odovzdávajúci:                                                            Preberajúci: 

 Obec Pečovská Nová Ves                                            Základná škola s MŠ, Peč. Nová Ves 

 PhDr. Jaroslav Dujava                                                 Mgr. Marek Adamečko 

 starosta obce                                                                 riaditeľ školy 

 

 



 

           

Obec-Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 

 

Plynofikácia kotolne (dlhodobý hmotný majetok /042/) v  budove Materskej školy ul. Rómska 

821/45 v hodnote 6 460,00 €  umiestnený a prevzatý na základe  preberacieho protokolu zo 

dňa 22. 4. 2020. 

 

Dodávateľ:  TerMo, s. r. o., Pečovská Nová Ves 

Dátum dodania: 22. 4. 2020  
 

Rozpis použitých účelových prostriedkov podľa zdrojov :  

Kapitálové výdavky /KV/ : 

 

 KZ   41 .............................    6 460,00 €, 

          ---------------------------------------------------------- 

            Spolu:                                   6 460,00 €. 

 

 

Celkové náklady na plynofikáciu kotolne MŠ na ul. Rómskej č. 821/45:  

 

6 460,00 € (slovom: Šesťtisícštyristošesťdesiat eur) 
 

Obec Pečovská Nová Ves zúčtovala odberné plynové zariadenie na účtoch: 

              Obec            RO 

Zúčtovanie  6 460,00 €               (355/042)       (042/355). 

 

 

 

 

Vysvetlivky:  

41 – vlastné zdroje obce 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Eva Kolcunová   

V Pečovskej Novej Vsi, 19.05.2020 

 

 
 


