Zmluva
o prevode správy majetku obce
uzatvorená medzi

Odovzdávajúci:

Obec Jovsa
Sídlo: Jovsa č. 73, 072 32 Jovsa
Zastúpená: Mgr. Ľubica Čornejová – starostka obce
IČO: 00325279
DIČ: 2020738874
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s. pobočka Michalovce
Číslo účtu: SK66 5600 0000 0042 4721 5001
(ďalej len odovzdávajúci)

a
Preberajúci:

Základná škola Jovsa
Sídlo: Jovsa č. 242, 072 32 Jovsa
Zastúpená: PaedDr. Katarína Kereštanová – riaditeľka ZŠ
IČO: 35543787
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s. pobočka Michalovce
Číslo účtu: 4250262001/5600
(ďalej len preberajúci)

Čl. 1
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy
1. Predmetom zmluvy je prevod správy majetku obce z odovzdávajúceho na preberajúceho
podľa § 6a, odst. 3, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom prevodu správy obce v správe odovzdávajúceho je: „ zrekonštruovaný chodník
pred budovou Základnej školy v Jovse“, ktorého obstarávacia cena je 16 124,47 €. Zostatková
hodnota majetku je k 16.12.2020 16 124,47 €.
3. Dátum zhodnotenia majetku (obstarania) je 20.10.2020 .
4. Účtovná nadobúdacia hodnota odovzdávaného nehnuteľného majetku obce je 16 124,47 €
(slovom: šesnásťtisícjedenstodvadsaťštyri eur 47 centov).
5. Predmet prevodu správy uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy bol schválený rozhodnutím
obecného zastupiteľstva, uznesením č.52/2020 , zo dňa 16.12.2020.

Čl. 2
Účel prevodu
1. Predmet prevodu správy podľa čl. 1, bod 2 zmluvy bude preberajúcemu slúžiť ako prístupový
chodník k budove základnej školy pre žiakov, personál a návštevníkov ZŠ, a to v súlade so
zriaďovateľskou listinou.
Čl. 3
Spôsob a deň prevodu
1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy,
uvedený v čl. 1, bod 2 tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 6a, ods. 3, zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Dňom prevodu správy je odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy a podpísanie
protokolu o odovzdaní a prevádzaní majetku, ktorého správa sa touto zmluvou prevádza.
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy.
3. Preberajúcemu je známy technický stav nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom prevodu
správy a preberá ho v uvedenom stave.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia, t.j. podpisom tejto zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod
nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie je
obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný
v predpísanej forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží preberajúci a dva
odovzdávajúci.

V Jovse, dňa 17.12.2020

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

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

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

Mgr. Ľubica Čornejová – starostka obce

PaedDr.Katarína Kereštanová- riaditeľka ZŠ

Preberací protokol z
odovzdania majetku obce
do správy základnej školy

Odovzdávajúci:

Obec Jovsa
Sídlo: Jovsa č. 73, 072 32 Jovsa
Zastúpená: Mgr. Ľubica Čornejová – starostka obce
a

Preberajúci:

Základná škola Jovsa
Sídlo: Jovsa č. 242, 072 32 Jovsa
Zastúpená: PaedDr. Katarína Kereštanová – riaditeľka ZŠ

Dátum odovzdania a prevzatia:

Predmet odovzdania a prevzatia:

17.12.2020

zrekonštruovaný chodník pred budovou Základnej školy v
Jovse“, ktorého obstarávacia cena je 16 124,47 €

Predmet bol obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa a odovzdaný do správy majetku rozpočtovej
organizácii obce a to Základnej škole od jej zriaďovateľa Obec Jovsa.

Odovzdal:

Mgr. Ľubica Čornejová – starostka obce

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

Prevzal:

PaedDr. Katarína Kereštanová-riaditeľka ZŠ

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

