Zmluva o zverení majetku obce do správy
uzavretá v zmysle § 6 ods. 1) a § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Vlastník:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Plavnica
Rastislavom Grichom, starostom obce
065 45 Plavnica 121
00 330 124
2020698779
VÚB Stará Ľubovňa
12727602/0200

a
Správca:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Základná škola s Materskou školou Plavnica,
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Miriam Vyparinovou, riaditeľkou školy
065 45 Plavnica 244
37 872 915
VÚB Stará Ľubovňa
1636471259/0200

I.
Predmet správy
1/ Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v spojitosti s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zveruje
správcovi do správy dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z projektu „Rozšírenie kľúčových
kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“ - v celkovej výške 122.704,44 € (podľa príloh č. 1 - 4)
nasledovne:
1.
2.
3.
4.

Interiérové vybavenie - nábytok ..... v obstarávacej cene 11.016,84 €
Didaktické pomôcky ..... v obstarávacej cene 90.096,00 €
Technické a technologické vybavenie IKT ..... v obstarávacej cene 19.141,20 €
Technické a technologické vybavenie IKT - softvér ..... v obstarávacej cene 2.450,40 €

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej Obcou
Plavnica s poskytovateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol na projekt
poskytnutý finančný príspevok vo výške 95 % celkových oprávnených výdavkov - kapitálový
transfer v celkovej výške 116.384,31 €.
Hodnota zvereného
majetku
122 704,44 €

Neoprávnené
výdavky
194,64 €

Oprávnené
výdavky
122 509,80 €

Zdroje EÚ
85%
104 133,33 €

Zdroje ŠR
10%
12 250,98 €

Spoluúčasť
obce 5 %
6 125,49 €

Z obstarávacej ceny majetku zriaďovateľ vykonával od apríla 2021 odpisy, pričom celkové
oprávky sú ku dňu vyradenia z majetku obce vo výške 7.820,00 € a zostatková cena majetku je
vo výške 114.884,44 € (podrobný rozpis podľa transférov a druhu majetku v prílohe č. 5).
Majetok
Majetok z projektu
"Rozšírenie
kľúčových
kompetencií žiakov
ZŠ s MŠ Plavnica"
CELKOM:

Rok nadobud.

Zdroje
vlastné zdroje

2021

Obstarávacia
cena

Oprávky

Zostatková
cena

6 320,13 €

3 898,38 €

2 421,75 €

cudzie zdroje - EU

104 133,33 €

3 508,83 €

100 624,50 €

cudzie zdroje - ŠR

12 250,98 €

412,79 €

11 838,19 €

122 704,44 €

7 820,00 €

114 884,44 €

2/ Správca zároveň potvrdzuje prevzatie majetku opísaného v čl. I. tejto zmluvy a tento majetok
do správy prijíma.
3/ Správca sa zaväzuje:
- poistiť zverený majetok
- umožniť vlastníkovi kontrolu nakladania so zvereným majetkom
- robiť odpisy
- v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zák. č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a noviel
a) udržiavať a užívať majetok
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu
- majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať
- dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nakladania s majetkom obce
- uplatňovať právo na náhradu škody proti tým, ktorí za škodu zodpovedajú, uplatňovať právo
na vydanie neoprávneného majetkového prospechu proti tomu, kto ho získal
a
vymáhať s tým súvisiace pohľadávky
- v termíne do 31. 12. bežného kalendárneho roku vykonávať inventarizáciu zvereného
majetku a podľa potreby aj mimoriadne.

II.
Deň prevodu správy, doba trvania správy, ukončenie správy
1/ Do správy vlastník zveruje majetok správcovi dňom 14.07.2021 na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 3 mesiace.
2/ Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

III.
Všeobecné podmienky
1/ Správca je povinný sa o zverený majetok starať, udržiavať ho a zodpovedá za škody, ktoré
boli ním spôsobené, resp. osobami, ktoré sa v objekte zdržiavajú.

2/ Bežnú údržbu si zabezpečuje správca sám na svoje náklady. Opravy väčšieho rozsahu, ktoré
by mal financovať vlastník, môže správca robiť len po dohode s vlastníkom.
3/ Správca nemôže dať majetok do nájmu inému subjektu bez písomného súhlasu vlastníka.

IV.
Záverečné ustanovenia
1/ Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia sú pre Obec Plavnica a
1 vyhotovenie pre ZŠ s MŠ Plavnica.
2/ O zverení nehnuteľného majetku obce špecifikovaného v čl. I tejto zmluvy do správy ZŠ
rozhodlo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/2021 zo dňa 17.03.2021. Písomný súhlas so
zverením majetku do správy ZŠ udelil Prešovský samosprávny kraj, Odbor SO pre IROP ako
zástupca poskytovateľa dotácie - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci
projektu „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“, a to dňa 12.07.2021.
V Plavnici, dňa: 14. 07. 2021

v. r.
_______________________
Za Obec Plavnica
Rastislav Grich
starosta obce

Prílohy:
1. Súpis majetku
2. Faktúra Drevona - Interiérové vybavenie - nábytok
3. Faktúra Monaster - Didaktické pomôcky
4. Faktúra Mivasoft - Technické a technol. vybav.-IKT
5. Zoznam majetku podľa transférov

v. r.
________________________
Za ZŠ s MŠ Plavnica
Mgr. Miriam Vyparinová
riaditeľka ZŠ s MŠ

