
 

D o d a t o k    č.  5 
k zmluve  o zverení  majetku do  správy zo dňa 18.12.2002 

 

 

 

 

Odovzdávajúci:  Mesto  Sereď 

                           Námestie republiky č. 1176/10 

                           v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 

                           bankové spojenie:  VÚB Sereď 

                           číslo účtu: 22123132/0200 

                           IČO : 306 169 

 

 

Preberajúci:        Základná škola  Juraja  Fándlyho 

                 Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď 

                            v zastúpení: PaedDr. Jaroslav Čomaj, riaditeľ ZŠ 

                            bankové spojenie: VÚB Sereď 

                            číslo účtu:  2114992756/0200 

                            IČO: 37839918  

 

                           (ďalej len zmluvné strany) 

 

Zmluvné strany sa  dohodli na doplnení a zmene Zmluvy o zverení majetku  do správy 

zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov č. 1 – 4, ktorým sa  zvyšuje  hodnota nehnuteľného 

majetku – „stavby“ zvereného do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 

v Seredi na základe realizácie projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Juraja Fándlyho“ 

o sumu technického zhodnotenia v obstarávacej cene 1 000 829,50 € nasledovne: 

 

1. Čl. I. sa dopĺňa o nový odsek: 

 

I. 

 

Dodatkom č. 5 v súlade s uznesením MsZ č. 248/2011  zo dňa 15.12.2011 sa zvyšuje 

hodnota nehnuteľného majetku – „Stavby“ zvereného do správy ZŠ Juraja Fándlyho, 

Fándlyho ul. č. 763/7A, v Seredi na základe realizácie projektu: „Rekonštrukcia 

a modernizácia ZŠ Juraja Fándlyho“ o sumu technického zhodnotenia, ktoré predstavuje 

v obstarávacej cene 1 000 829,50 €, oprávky 16 684 €, zostatková cena 984 145,50 €  

s účinnosťou odo dňa po zverejnení na webovej stránke Mesta Sereď. 

 

                                                                         

2. Znenie v Čl. IV. sa dopĺňa o nový odsek: 

 

IV. 

 

Prehľad a špecifikácia majetku Mesta Sereď podľa  Dodatku   č. 5   k Zmluve 

o zverení majetku mesta do správy  ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, v Seredi: 

 



 

Majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa 

 

 

Účet majetku 

 

KÓD 

zdroja 

 

obstarávacia 

cena v € 

 

oprávky 

 

zostatková       

cena v € 

021 - stavby 41 191 577,99   

- projekty 41 24755,65   

- 5 % spolufinancovanie 11G5 39 243,33   

SPOLU - majetok obstaraný 

z prostriedkov zriaďovateľa 

  

255 576,97 

 

4260,52 

 

251 316,45 

 

Majetok obstaraný z prostriedkov  ŠR 

 

 

Účet majetku 

 

KÓD 

zdroja 

 

Obstarávacia 

cena v € 

 

oprávky 

 

Zostatková 

cena v € 

021 - stavby 1151 666 804,89   

 1152 78 447,64   

SPOLU - majetok obstaraný 

z prostriedkov  ŠR 

  

745 252,53 

 

12 423,48 

 

732 829,05 

 

CELKOVÝ SUMÁR 

  

1 000 829,50 

 

16 684,00 

 

984 145,50 

 

 

Dodatok  zmluvy podlieha zverejneniu v súlade s § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke Mesta 

Sereď. 

Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpísali. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o zverení majetku  do správy zo dňa 18.12.2002 v znení 

dodatkov č. 1 – 4 zostávajú nezmenené. 

Dodatok č. 5 sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre odovzdávajúceho 

a 2 vyhotovenia pre preberajúceho. 

 

 

V Seredi dňa  23.12.2011 

 

                                                                                      

odovzdávajúci:                                                                        preberajúci:     

 

 

    podpísané                                                                               podpísané 

 

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

  Ing. Martin Tomčányi              PaedDr. Jaroslav Čomaj 

      primátor mesta                       riaditeľ ZŠ 



 

 

 Príloha: 

- Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku Mesta Sereď  

- Výpis uznesenia MsZ zo dňa 15.12.2011 

- Ročný odpisový plán - prehľad 

 

 


