
 
Zmluva o zverení majetku do  správy 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

Vlastník majetku: odovzdávajúci 

Obec Lomná 
Lomná 22, 029 54 
Zastúpená: Jozef  Straka, starosta obce 
IČO: 00314633 
DIČ: 2020571685 
a 
Správca majetku : preberajúci  

Základná škola s materskou školou Lomná 
Lomná 36, 029 54  Lomná 
Zastúpená: Ing. Mgr. Marcela Ľubová, riaditeľka školy 
IČO: 37910159 
DIČ: 2021864636 
 
uzatvárajú v súlade s § 6a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lomná a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v 
Lomnej č. 43/2016 zo dňa 15.12.2016 túto zmluvu o zverení majetku  Obce Lomná do správy Základnej 
školy s materskou školou v Lomnej. 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je zverenie  nehnuteľného a hnuteľného majetku  Obce Lomná vedených 

na majetkových účtoch do správy  správcu Základnej školy  s materskou školou Lomná.  
Protokol  o odovzdaní a prevzatí majetku do správy -  príloha č. 1. 
 
Obstarávacia hodnota  nehnuteľností   je na základe inventúrnych súpisov  k  31.12.2016  
v hodnote 591 113,80 Eur.  

 
Účet 021:  Stavby         
- Telocvičňa          308 684,41 €, LV 329 k. ú Lomná,  s. č. 195 
- Rekonštrukcia ZŠ          282 429,39 € 

 
 

Čl. III. 
Účel zverenia majetku do správy, doba správy a  prevzatie majetku 

 
1. Účelom zverenia majetku do správy správcovi je jeho využitie pre potreby správcu v súlade 

s predmetom jeho činnosti t.j. na poskytovanie základného vzdelania a zabezpečenie 
predškolskej výchovy. 

2. Vlastník zveruje majetok do správy správcu  s účinnosťou od 01.01.2017 na dobu neurčitú. 
3. Správca zverený majetok bez výhrad prijíma do svojej správy. 
4. Predmet správy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy prevzal správca na základe vykonanej riadnej 

inventarizácie k 31.12.2016 a protokolu o odovzdaní a prevzatí zvereného majetku, ktorý tvorí 
prílohu č.1 

 



 
Čl. IV. 

Povinnosti správcu pri hospodárení a nakladaní so zvereným majetkom 
 

1. Správca je povinný pri výkone správy spravovať zverený majetok v zmysle Zásad hospodárenia  
s majetkom obce Lomná. 
 

2. Správca je pri hospodárení a nakladaní so zvereným majetkom povinný najmä: 
a/ viesť zverený majetok v predpísanej účtovnej evidencii – zaevidovať do účtovnej evidencie 
správcu dňom 01.01.2017, pokračovať v odpisovaní majetku a vykonávať inventarizáciu 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z o účtovníctve a pokynmi zriaďovateľa, 
b/ nakladať so spravovaným majetkom hospodárne a účelne, 
c/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
d/  udržiavať trvalo majetok v prevádzkyschopnom stave, 
e/ použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku. 
 

3. Správca sa súčasne zaväzuje: 
a/ dňom zverenia majetku do správy zaradiť zverený majetok do svojej účtovnej evidencie    
    a vykonávať inventarizáciu v súlade so zákonom o účtovníctve, 
b/ zabezpečovať dodržanie platnej legislatívy spojenej s výkonom správy majetku, 
c/ zabezpečovať údržbu a opravu spravovaného majetku, 
d/ zverený majetok poistiť – telocvičňa.  

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží vlastník a 1 
vyhotovenie správca. 

3. Zmluvu je možné meniť, resp. doplniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán 
formou očíslovaných dodatkov k nej. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Preberací protokol. 
5. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve bližšie neupravené sa budú riadiť 

predovšetkým zákonom č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom  
č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník v platnom znení a Zásadami hospodárenia s majetkom obce 
Lomná. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Lomnej dňa 28.12.2016 
 
 
 
 

.....................................................   ..................................................... 
                       Jozef Straka        Ing. Mgr.Marcela Ľubová 
                         starosta obce                 riaditeľ ZŠ s MŠ Lomná  

 
 



 
 
 
 
Príloha č. 1 - k  Zmluve o zverení majetku do správy č 1. 
 
 
 

PROTOKOL 
o odovzdaní a prevzatí majetku do správy 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

Vlastník majetku: odovzdávajúci 
Obec Lomná 
Lomná 22, 029 54 
Zastúpená: Jozef  Straka, starosta obce 
IČO: 00314633 
DIČ: 2020571685 
 
a 
 

Správca majetku : preberajúci  
Základná škola s materskou školou Lomná 
Lomná 36, 029 54  Lomná 
Zastúpená: Ing. Mgr. Marcela Ľubová, riaditeľka školy 
IČO: 37910159 
DIČ: 2021864636 
Vlastník majetku - odovzdávajúci 
 

Čl. II. 
Predmet protokolu 

 
Obec Lomná ako odovzdávajúci zveruje nižšie uvedený majetok do správy Základnej škole  
s MŠ Lomná ako preberajúcemu v celkovej hodnote  591 113,80 Eur.  

.  
 

p.č. I Obstarávacia cena Oprávky Zostatková hodnota 

 

1 Telocvičňa s. č. 195 308 684,41 €  z toho: 
Vlastné zdroje:            3 306,18 € 
Cudzie  zdroje ŠR : 305 378,24 € 
 

190 784,49 117 899,92 

2 Rekonštrukcia ZŠ Lomná 282 429,39 € z toho: 
Cudzie zdroje ŠR:    282 429,39 € 

108 163,52 174 265,87 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      -2- 
 
 
 
 
 

1. Vlastník týmto riadne odovzdáva vyššie popísaný nehnuteľný a hnuteľný  majetok 
preberajúcemu správcovi, ktorý tento preberá. 

2. Preberajúci správca prehlasuje, že pozná stav preberaného majetku.  
 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Protokol je vyhotovený v  3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží vlastník majetku - 

odovzdávajúci a 1 vyhotovenie preberajúci správca. 
3. Odovzdávajúci a preberajúci zhodne prehlasujú, že si protokol prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, nemajú žiadne námietky a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
 
 
Prílohy: Majetková karta č. 6 
             Majetková karta č. 7 
  LV 329. 
 
 
 
 
V Lomnej dňa 28.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................................   ..................................................... 
                       Jozef Straka        Ing. Mgr.Marcela Ľubová 
                         starosta obce                 riaditeľ ZŠ s MŠ Lomná  

 
 

 
 
 

 
 


