
                            Zmluva č. 29/maj/2011 
       o zverení  majetku mesta Stará Turá do správy

                                    

Odovzdávajúci :  MESTO  STARÁ TURÁ
zastúpené: Ing. Ján Kišš

primátor  mesta
bank. spojenie:           VÚB, exp. Stará Turá, č. účtu: 20622-202/0200
IČO: 00 312 002 
                                   ( ďalej len odovzdávajúci )
a

Preberajúci :        Základná škola Stará Turá
Ul. Hurbanova č. 128/25, 916 01 Stará Turá

v zastúpení: Mgr. Anna Chmúrová, riaditeľka školy
bank. spojenie: VÚB , expozitúra Stará Turá
č. účtu: 1896177259/0200
IČO: 36125121
IČ DPH: 2021606158
                                   (ďalej len preberajúci )

uzatvárajú túto zmluvu o zverení  majetku mesta  do správy za nesledovných podmienok :    
                                                                  

Čl. I.
Predmet zmluvy

1.Odovzdávajúci je vlastníkom nehnuteľností a hnuteľných vecí v rozsahu podľa priloženého 
zoznamu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.Celková obstarávacia cena nehnuteľného 
majetku je  4 313 633,97 € a hnuteľného majetku  499 554,18 €.

2.Predmetom zmluvy je bezodplatné zverenie  majetku do správy preberajúcemu, ktorý je 
samostatnou rozpočtovou organizáciou odovzdávajúceho.Majetok sa odovzdáva  
preberajúcemu do správy za účelom zabezpečenia  úloh v rámci jeho činnosti.

Čl. II.
Práva a povinnosti  preberajúceho

1.Preberajúci sa zaväzuje užívať majetok , ktorý sa mu zveruje do správy , len za účelom  
výkonu svojej  činnosti a spôsobom  uvedeným v tejto zmluve.

2.Preberajúci  nie je oprávnený prenechať zverený majetok  do správy inému subjektu bez 
písomného súhlasu odovzdávajúceho.

3.Preberajúci je povinný zverený majetok chrániť a je povinný vykonávať  opatrenia, ktorými 
zabráni vzniku škôd  na  zverenom majetku. Preberajúci je povinný zverený majetok poistiť.

4.Preberajúci jumožní odovzdávajúcemu  prístup k zverenému majetku, za účelom kontroly 
jeho užívania , za účelom  vykonávania evidencie.



5.V prípade straty, poškodenia,  alebo zničenia zvereného majetku  je preberajúci povinný  do 
3 dní  túto skutočnosť oznámiť odovzdávajúcemu písomne.

Čl. III
Iné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zverenie majtku do správy sa uskutoční dňom účinnosti tejto 
zmluvy a to na dobu neurčitú.

2.Ukončenie zmluvy sa  môže vykonať písomnou dohodou, alebo písomnou výpoveďou  zo 
strany odovzdávajúceho s výpovednou lehotou  tri mesiace. Výpoveď začne plynúť  prvým 
dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď  preberajúcemu doručená.

3. Zmluva bola napísaná v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia sú určené pre 
odovzdávajúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.

4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani inak 
jednostranne výhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

5.Zmluva nadobúda účinnosť  nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka.

V Starej Turej, 01.04.2011

Odovzdávajúc :                                                                Preberajúci :

--------------------------------------                                  ---------------------------------
         Mesto Stará Turá                                                  Mgr. Anna Chmúrová           
v zastúpení Ing. Ján Kišš                                                 riaditeľka školy                                                                
         primátor mesta

Zmluva bola zverejnená  dňa :  20.04.2011

Prílohy : súpis majetku




