
ZMLUVA O ZVERENÍ MAJETKU DO SPRÁVY 

 

I. Zmluvné strany 

Vlastník majetku: 

Obec Liptovská Teplička 

Štefana Garaja 398/16 

059 40  Liptovská Teplička 

IČO: 00326330 

V zastúpení Mgr. Slavomírom Kopáčom, starostom obce 

a 

Preberajúci správca: 

Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 

Štefana Náhalku 396/10 

059 40  Liptovská Teplička 

IČO: 37 876 490 

V zastúpení: Mgr. Annou Sakmáryovou, riaditeľkou školy 

Uzatváraní v zmysle § 6 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov túto Zmluvu 

o zverení majetku do správy. 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zverenie dlhodobého hmotného majetku uvedeného v čl. III. tejto zmluvy. 

III. Predmet zverenia 

Predmetom zverenia je prestavba podkrovia na dobudovanie priestorov ZŠ s MŠ v Liptovskej 

Tepličke. 

- Hodnota prestavby podkrovia je 141 446,38 € (slovom: stoštyridsaťjeden tisíc 

štyristoštyridsaťšesť 38/100 eur) . O uvedenú sumu sa zvýši hodnota budovy základnej školy. 

IV. Účel zmluvy 

Vlastník zveruje správcovi do správy majetok uvedený v čl. III tejto zmluvy za účelom ich užívania 

a spravovania. 

 

V. Doba zverenia 

Vlastník zveruje majetok  správcovi do správy dňom účinnosti tejto zmluvy na dobu neurčitú. 

 

VI. Zmluvné podmienky 

1) Vlastník zveruje predmet zverenia správcovi do správy podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



2) Správca je povinný pri správe predmetu zverenia dodržiavať ustanovenia Zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení n.p. a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a interné 

predpisy obce. 

3) Správca v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté na predmete zverenia spôsobné 

vlastným konaním počas ich užívania. 

4) Vlastník sleduje zverený majetok na podsúvahových účtoch a správca drobný majetok sleduje 

tiež na podsúvahových účtoch v súlade s platnými postupmi účtovania. 

5) Správca je povinný vykonávať pravidelnú inventarizáciu zvereného majetku a to vždy k 31.12. 
príslušného roka. 

 

VII. Skončenie zmluvy 

 

1) Zmluva zaniká v prípade zániku predmetu zverenia alebo zánikom správcu, ak zaniká bez 

právneho nástupcu. 

2) Zmluva sa zrušuje: 

- Dohodou zmluvných strán, 

- Výpoveďou zo strany vlastníka aj bez uvedenia dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo správcovi 

doručené odstúpenie od zmluvy vlastníkom. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1) Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť v písomnej forme a budú súčasťou 

tejto zmluvy. 

2) Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahuj aj na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

4) Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu 1 rovnopis. 

5) Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Liptovskej Tepličke dňa ............2020 

 

 

Za vlastníka:        za správcu: 

 

Mgr. Slavomír Kopáč       Mgr. Anna Sakmáryová 

    starosta obce        riaditeľka ZŠ s MŠ L.Teplička 

 

 

 


