k bodu 12
Obecné zastupiteľstvo obce Smižany

Materiál na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany
Uzatvorenie zmluvy o prevode správy č. 1/2016

Predkladá

Návrh na uznesenie:

Ing. Lucia Vitkovská
vedúca finančného oddelenia

vo vnútri materiálu

Spracoval:
Ing. Lucia Vitkovská
vedúca finančného oddelenia

Stanovisko komisie:
Finančná komisia na svojom zasadaní dňa 08.12.2016 prerokovala zmluvu o prevode správy
majetku a odporúča ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

V Smižanoch, dňa 09.12.2016

Návrh na uznesenie
k bodu: Uzatvorenie zmluvy o prevode správy č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Smižany
schvaľuje:
UZNESENIE č.:

/20/2016

prevod správy majetku obce Smižany na Základnú školu, Komenského ul. 3/480, 053 11
Smižany.
Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy majetku obce Smižany, ktorého
obstaranie bolo schválené z rozpočtu obce. Jedná sa o technické zhodnotenie budovy ZŠ
Komenského 3, Smižany, elokované pracovisko na ul. Zelenej v sume 15 688,82 EUR.
Dôvodom prevodu správy je účelové využitie uvedeného nehnuteľného majetku Základnou
školou na ul. Komenského č. 3/480 v Smižanoch ako rozpočtovou organizáciou Obce Smižany
so samostatnou právnou subjektivitou.

Ing. Mária Dudžáková
prednostka OcÚ

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Dôvodová správa
V schválenom rozpočte na rok 2016 bolo v rámci kapitálových výdavkov naplánované
zateplenie budovy Základnej školy na ul. Komenského, elokované pracovisko na ul. Zelenej
v Smižanoch. Realizácia sa uskutočnila v priebehu mesiacov júl a august 2016. Zmluva
o prevode správy sa uzatvára po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. dňa
7.12.2016.

ZMLUVA
o prevode správy č. 1/2016
nehnuteľného majetku obce Smižany uzavretá podľa § 6 ods. l zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom IV. – Správa majetku
obce bod l. Všeobecného záväzného nariadenia obce Smižany č. 8/2015, ktorým sa určujú
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
l. Odovzdávajúci: Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany
zastúpená starostom obce – Ing. Michal Kotrady
IČO: 00691721
2. Preberajúci: Obec Smižany zastúpená správcom
Základná škola, Komenského ul. 3/480, 053 11 Smižany
štatutár Základnej školy – RNDr. Jana Vozárová, riaditeľka školy
IČO: 35541385
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy majetku obce Smižany, ktorého
obstaranie bolo schválené z rozpočtu obce. Jedná sa:
- technické zhodnotenie budovy ZŠ Komenského 3, Smižany, elokované pracovisko na
ul. Zelenej v sume 15 688,82 EUR, inventárne číslo: 1 801 6.
2. Dôvodom prevodu správy je účelové využitie uvedeného nehnuteľného majetku Základnou
školou na ul. Komenského č. 3/480 v Smižanoch ako rozpočtovou organizáciou Obce
Smižany so samostatnou právnou subjektivitou.

Článok II.
Obmedzenia preberajúceho správcu
1. Správa nehnuteľných vecí uvedených v čl. 1 tejto zmluvy sa prevádza na preberajúceho
správcu dňom 7.12.2016 a to bez ťarchy.
2. Preberajúci správca je oprávnený a povinný majetok obce držať a užívať na plnenie úloh v
rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a nakladať s ním v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, Všeobecným vykonávacím nariadením
obce č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia s majetkom Obce a tiež v súlade so
štatútom Obce.
3. Preberajúcemu správcovi sa zakazuje nakladať s majetkom prevzatým do správy na iný účel
ako je vymedzený v tejto zmluve.

Článok III.
Záväzky preberajúceho správcu
1. Preberajúci správca vo svojom účtovníctve o prevzatom majetku vedie predpísanú
evidenciu v súlade so zákonom o účtovníctve a opatrením Ministerstva financií SR, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Článok IV.
Odovzdanie majetku
1. Súčasný stav prevádzaného nehnuteľného majetku Obce Smižany je preberajúcemu

správcovi známy a v tejto súvislosti si nebude uplatňovať u odovzdávajúceho správcu
v budúcnosti žiadne finančné nároky.
2. Prevod správy vyššie uvedeného majetku vyznačia obidve strany t.j. odovzdávajúci

a preberajúci v svojich účtovných dokladoch o nadobudnutí majetku.
3. Prevod správy nehnuteľného majetku sa realizuje dňom začatia využívania. Zmluva

o prevode správy č. 1/2016 bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
15.12.2016 uznesenie č.
/20/2016.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť
nadobúda deň po dni zverejnenia na webovej stránke Obce Smižany.
3. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých po dve vyhotovenia dostane každá zo
zmluvných strán. Všetky vyhotovenia majú povahu originálu.
V Smižanoch 15.12.2016
Odovzdávajúci:

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Preberajúci správca

RNDr. Jana Vozárová
riaditeľka ZŠ

