
Zmluva 
o zverení  majetku Obce Pečovská Nová Ves 

 do   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. 

                              IBAN: SK50 5600 0000 0088 1895 1001 

                                

                              /ďalej len „odovzdávajúci“ / 

 

 

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

                 zastúpená : PaedDr. Katarína Sačková -  riaditeľka  školy 

                             Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves 

                             IČO: 36158097 

        DIČ: 2021364081 

                             Bankové spojenie : VÚB, a.s. Sabinov 

                             IBAN: SK11 0200 0000 0016 2927 2956 

 

                              /ďalej len „prevádzkovateľ“ / 

 

 

Čl. 1 

 Predmet  zverenia 

 

Odovzdávajúci -  ako správca majetku obce v zmysle § 6 a ods. 1 písm. a)  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 zveruje   majetok do správy prevádzkovateľovi  na základe 

preberajúceho protokolu  v stave ku dňu     08. 11. 2021  pričom prevádzkovateľ tento majetok 

do správy prebral  :  

 

Majetok nadobudnutý z NFP pod názvom : „ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové 

úpravy a vybavenie priestorov knižnice. „ 

 

Čl.  2 

Obsah odovzdania 

 

Predmetom zmluvy  je zverenie  majetku   nadobudnutého z NFP  v rámci projektu  „ ZŠ 

Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice „  a vlastných 

zdrojov obce  nasledovne :   

 

1. Majetok v hodnote  81.995,-  €   je obstaraný z prostriedkov:  

 

 prostriedky z EU:  69.695,75 €,   



 prostriedky zo ŠR:  8.199,50   € , 

 vlastné zdroje obce v hodnote:   4.099,75  €.   

 

2. Majetok bol obstaraný aj z vlastných zdrojov odovzdávajúceho  v hodnote 1779,59 €  /zdroje 

obce mimo 5% spoluúčasti obce na NFP/ . 

 

3. Súčasťou preberajúceho protokolu  je:  

 

 Kolaudačné rozhodnutie č. 216/2020- 145/Mp-02 , 

 Rozpis použitých účelových  prostriedkov podľa zdrojov nadobudnutia, 

 Zaúčtované odpisy majetku odo dňa jeho nadobudnutia. 

 

4. Odovzdávajúci -  Obec Pečovská Nová Ves vykonávala zhodnotenie majetku - odpisy do 

7.11.2021 z hodnoty predmetu zverenia. 

 

5. Zmluva o prevode správy majetku bola  schválená uznesením OZ č. 165/2021  zo dňa        

5.11.2021, ktoré je prílohou tejto Zmluvy.  

 

6. Prevádzkovateľ  je oprávnený a povinný majetok obce udržiavať a  užívať na plnenie úloh 

v rámci predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny zo dňa 30.6.2002 v znení neskorších 

dodatkov č. 1, 2,3  brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so Zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Pečovská Nová Ves. 

 

7. Prevádzkovateľ  je povinný sa o zverený majetok riadne starať a vykonávať všetku potrebnú 

starostlivosť pre zachovanie jeho hodnoty a účelu na ktorý bol určený a znášať všetky náklady 

na opravu a údržbu tohto majetku. 

 

8. Prevádzkovateľ je pri hospodárení a  nakladaní s majetkom obce povinný riadiť sa zákonom 

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

majetok nesmie užívať na iné účely ako na prevádzkovanie pre prijímateľa v zmysle 

udržateľnosti výsledkov projektu. 

 

9. Majetok sa zveruje do správy bezodplatne. Prevádzkovateľovi je známy technický stav 

nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom zverenia do správy a v stave, v akom stojí a leží ho 

preberá do správy.  

 

10. Stavebné úpravy môže prevádzkovateľ vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom 

odovzdávajúceho a v súlade so stavebno – právnymi predpismi.  

 

10. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, 

inak sú neplatné.  

 

11. Prevádzkovateľ je povinný raz ročne predkladať na požiadanie doklady pre prijímateľa 

k správnemu a úplnému vypracovaniu monitorovacej správy s vyhodnotením plnenia 

jednotlivých merateľných ukazovateľov. 

 

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly a poskytnúť všetku súčinnosť týmto 

oprávneným osobám v zmysle čl. 12 ods. 1 VZP Zmluvy o NFP a to najmä : 

 



 Poskytovateľ  a ním poverené osoby 

 NKÚ SR, UVA a nimi poverené osoby 

 Orgán auditu, jeho spolupracujúce osoby a nimi poverené osoby 

 Splnomocnení zástupcovia EK a EDA 

 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ.  

 

 

Čl. 3 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zmluva  nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

2. Zmluva sa uzatvára  na dobu určitú s riadnymi povinnosťami prevádzkovateľa pri vrátení 

majetku nadobudnutého z NFP a to : vrátiť protokolárne v stave spôsobilom na užívanie 

s prihliadnutím na bežné opotrebenie, spolu so všetkými dokladmi o servisovaní a 

vykonávaní opráv. 

 

3. Zmluva  je vyhotovená  v dvoch vyhotoveniach z ktorých každý z účastníkov obdrží  po  

jednom vyhotovení. 

 

 

 

V  Pečovskej Novej Vsi, dňa 8.11.2021                      V Pečovskej Novej Vsi, dňa 8.11.2021     

 

 

 

 

 

 

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

 Odovzdávajúci:                                                            Preberajúci: 

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

 PhDr. Jaroslav Dujava                                                 PaedDr. Katarína Sačková  

 starosta obce                                                                 riaditeľka ZŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


