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Zmluva  č. 7/110/2012  

o zverení  majetku mesta do  správy 

Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského ul. č. 3 064/41, 

Sereď  
(ďalej len zmluva) 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

odovzdávajúci:        Mesto  Sereď 

Námestie republiky č. 1176/10 

v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Sereď 

číslo účtu: 0203505156/0900 

IČO : 306 169 

(ďalej len „zriaďovateľ“) 

a 

preberajúci:            Základná škola  Pavla Országha Hviezdoslava 

Komenského ul. č.3064/41, 926 01 Sereď 

v zastúpení: Mgr. Ján Horniak, riaditeľ  

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Sereď 

číslo účtu: 201727396/0900 

IČO: 37836731  

(ďalej len „správca“) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy. 

Zriaďovateľ zveruje do správy  správcovi za účelom zabezpečenia predmetu činnosti podľa 

Zriaďovacej listiny Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského ul.               

č. 3064/41, 926 01 Sereď zo dňa 26.06.2002  nasledovný majetok: 

 

1) POZEMKY v právnom stave evidované  Správou katastra Galanta na LV č. 591,  k.ú.  

Sereď  dňom 01. júla 2012 špecifikovaný v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku zo 

dňa 01.07.2012 (príloha č. 4):          

 

parcela registra „C“ č. 733/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 305 m2,   

parcela registra „C“ č. 733/4, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 10 761 m2,  

parcela registra „C“ č. 733/5, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 862 m2,   

parcela registra „C“ č. 733/7, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 585 m2, 

parcela registra „C“ č. 733/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere  837 m2,  

parcela registra „C“ č. 733/9, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere  619 m2,  

parcela registra „C“ č. 733/10, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1021 m2,  

parcela registra „C“ č. 733/11, zastavané plochy a nádvoria, vo  výmere 612 m2,  

 

schválené uznesením MsZ č.  107/2012 zo dňa 12.06.2012 (príloha č. 9) 
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2)  STAVBY - budovy, haly, stavby vedené pod súpisným č. 3064, Komenského ul., 

orientačné číslo 41 v právnom stave evidované Správou katastra v Galante na LV č. 591, 

k.ú.  Sereď  

 

a)  dňom 01. septembra 2010: 

Plynová kotolňa K3,  postavená na parcele registra „C“  č. 733/3,  

ZŠ - Učebný pavilón A postavený na parcele registra „C“  č.733/5,  

ZŠ - Učebný  pavilón B postavený na parcele registra „C“  č. 733/7,  

ZŠ – Hviezdoslavova, pavilón C (špeciálne učebne) postavený na parcele registra „C“  č. 

733/8,  

ZŠ – Hviezdoslavova, pavilón D (jedáleň s kuchyňou) postavený na parcele registra „C“  č. 

733/9,  

ZŠ – Hviezdoslavova, pavilón E, postavený na parcele registra „C“  č. 733/10,  

Telocvičňa – pavilón F, postavený na parcele registra „C“   č. 733/11,  

schválené uznesením č. 168/2010  MsZ zo dňa 07.09.2010  (príloha č. 8) 

 

b)  dňom 01. decembra 2012  „Viacúčelové ihrisko ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava“ 
postavené na časti parcely registra „C“ č. 733/4, vedenej na LV 591,  Správa katastra Galanta, 

k.ú. Sereď schválené uznesením č. 224/2012  MsZ zo dňa 06.11.2012 (príloha č. 10)  

 

c) dňom 01.07.2002 hnuteľný majetok špecifikovaný v protokole o odovzdaní a prevzatí 

majetku zo dňa 18.12.2002 (príloha č. 1) schválený uznesením MsZ č. 39/2002  zo dňa 10. 

a 11.09.2002 (príloha č. 7) 

(ďalej len „majetok) 

 

Čl. II. 

Povinnosti správcu 

 

1) Správca je povinný pri správe zvereného majetku dodržiavať zákon. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a zásady 

hospodárenia s majetkom mesta.  

2) Správca podá do 30  dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy návrh na zápis výkonu 

správy k nehnuteľnému majetku na Správu katastra Galanta. 

 

Článok III. 

Hodnota majetku 

 

1. Hodnota majetku zvereného do správy správcu do účinnosti tejto zmluvy je určená 

v preberacích protokoloch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Hodnota majetku zadefinovaného  v čl. I  bod 2) písm. c) tejto zmluvy zvereného do 

správy v zmysle uznesenia MsZ  č. 224/2012  zo dňa 06.11.2012 s účinnosťou od 01. 12. 

2012 je nasledovná: 

 

 Obstarávacia 

cena 

Oprávky 

k 30.11.2012 

Zostatková cena 

k 30.11.2012 

 

Viacúčelové ihrisko 

 

56 463,06 

 

708 

 

55 755,06 
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IV. 

Doba platnosti 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva bola vyhotovená v 5 vyhotoveniach, 2 pre zriaďovateľa, 1 pre  správcu  a 2 

pre Správu katastra Galanta.   

2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na dôkaz jeho súhlasu ju 

podpisujú. 

3. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno vykonať len 

formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva nahrádza Zmluvu o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 11.07.2005 a Dodatku č. 2 zo dňa 01.09.2010. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku do 

správy do účinnosti tejto zmluvy, protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Sereď  -  

pozemky a protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Sereď  - viacúčelového ihriska. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú uznesenia MsZ, ktorými Mesto Sereď zveruje  

majetok do správy správcu. 

7. Táto zmluva je v súlade s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňovanou zmluvou a v zmysle 

ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď.      

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 18. 12. 2002  

Príloha č. 2: Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 11.07.2004 

Príloha č. 3: Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 01.09.2010 

Príloha č. 4: Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 01.07.2012  

Príloha č. 5: Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 1.12.2012  

Príloha č. 6: Ročný odpisový plán  

Príloha č. 7: Uznesenie MsZ č. 39/2002  zo dňa 10. a 11.09.2002 

Príloha č. 8:    Uznesenie MsZ  č. 168/2010  zo dňa 07.09.2010   

Príloha č. 9:    Uznesenie MsZ č.  107/2012 zo dňa 12.06.2012   

Príloha č. 10: Uznesenie MsZ č. 224/2012  zo dňa 06.11.2012                    

 

V Seredi dňa  1.07.2012 

        

 za zriaďovateľa:                                                                          za správcu:     

 

 

         podpísané                                                                                    podpísané 

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

  Ing. Martin Tomčányi                                                       Mgr. Ján Horniak  

       primátor mesta                                                      riaditeľ základnej školy 

 

Zmluva zverejnená dňa 13.12.2012 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa 14.12.2012 


