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Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy 

 
uzavretá v súlade s § 6a) ods. 1 písm. a) a  ods. 2 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku„), s prihliadnutím na § 6 ods. 3 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Šarišské Michaľany  v platnom znení 
(ďalej len „Zásady“)   

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 

Zriaďovateľ :   
 
Názov:   Obec Šarišské Michaľany 
Zastúpená:  Ing. Vincent Leššo, starosta obce 
Sídlo:   Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany 
IČO:                               00327808 
Bankové spojenie:         SK76 0200 0000 0000 0222 6572  
 
(ďalej aj ako „vlastník “ alebo „zriaďovateľ“ ) 
 
Správca :  
 
Názov:   Základná škola s materskou školou    
Zastúpená:  PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľ školy 
Sídlo:   Pod lesíkom č. 19, 082 22 Šarišské Michaľany   
IČO:                               36158101 
Bankové spojenie:         SK47 0200 0000 0016 3003 0751 
 
(ďalej aj ako „správca“ ) 
 

zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy:   
 

II. 

Vymedzenie zverovaného majetku 
 

1. Predmetom  zverenia do správy je nasledovný majetok vedený v evidencii majetku a 
účtovníctve obce:  
 

• Univerzálny robot RM 60H, ktorého súčasťou je mlynček na mäso VH 12, 
strúhač zeleniny V 99S a mlynček na mak SRMm 
 

2. Vzhľadom na to, že ide o majetok, ktorý bude slúžiť na rozvoj činnosti správcu, bol 
účelovo určený pre správcu a zriaďovateľ  rozhodol o jeho zverení do správy správcu.  
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III. 
Účtovná hodnota zverovaného majetku  

 
Obstarávacia cena zverovaného majetku je 5 856 EUR (slovom päťtisíc osemsto 
päťdesiatšesť eur). Jednotlivé druhy zverovaného majetku aj s uvedením obstarávacej 
ceny, zostatkovej ceny a oprávok sú podrobne uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou 
prílohy tejto zmluvy.    

 
IV. 

Doba zverenia do správy 
 

Majetok sa zveruje do správy odo dňa nadobudnutia jeho vlastníctva na dobu 
neurčitú .  

 
V. 

Práva, záväzky a iné ťarchy  
 

Vlastník prehlasuje, že na zverovanom majetku neviaznu žiadne práva, záväzky alebo 
ťarchy, ktoré by s ním súviseli.  

 
VI. 

Vymedzenie rozsahu práv a povinností správcu  
 

1. Správca je oprávnený a povinný majetok  držať, užívať na plnenie úloh v rámci 
predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v 
súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

2. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca 
nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca vykonáva právne úkony pri nadobúdaní a 
správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými 
orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.  

3. Správca je povinný hospodáriť so zvereným  majetkom  v prospech rozvoja obce, jej 
obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. 

4. Správca je povinný majetok obce  zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä je 
povinný tento majetok : 
 

• udržiavať a užívať, 
• chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne 

prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo 
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, 

• viesť v evidencii majetku a  účtovníctve podľa osobitného predpisu.  
 

VII. 
Účelové určenie zverovaného majetku  

 
Zverovaný majetok je účelovo určený na zabezpečenie úloh bezprostredne súvisiacich 
s hlavným predmetom činnosti správcu, ktorým je zabezpečovanie stravovacieho 
procesu Základnej školy s materskou školou. 
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VIII.  
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle prvou zo zmluvných strán.  
 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obdrží každý účastník po dve 
vyhotovenia.  

 
 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch  dňa     V Šarišských Michaľanoch  dňa   
 
 
 
Za vlastníka :                                                  Za správcu : 
 

 
 

Ing. Vincent Leššo      PaedDr. Mária Cvancigerová  
        starosta obce               riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa:  

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa :  


