Zmluva
o zverení správy nehnuteľného majetku mesta Svit

Čl. I.
Zmluvné strany:
1.1

1.2

Odovzdávajúci
Adresa
Zastúpenie
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:
:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta Svit
0326607
2021212754
VÚB, a.s. Poprad
24727- 562/0200

Preberajúci
Adresa
Zastúpenie
IČO
Bankové spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:

Základná škola Komenského ul.
Komenského 2, 059 21 Svit
Mgr. Anna Coganová, riaditeľka
17 068 975
VÚB, a.s. pobočka Poprad, expozitúra Svit
1636273754/0200

uzatvorili zmluvu o zverení správy nehnuteľného majetku Mesta Svit, za nižšie uvedených
podmienok:
ČI. II.
Predmet zmluvy
2.1

Odovzdávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti „Základná škola Komenského ul. Svit –
rekonštrukcia“, v rozsahu: SO 01 Vzdelávací objekt; SO 02 Spojovacia chodba; SO 03
Telocvičňa; SO 04 Jedáleň; SO 05 Detské dopravné ihrisko, vedeného v majetku Mesta
Svit pod inventárnym číslom 1-0063, ktorého vstupná cena je 981.659,14 €
/slovom deväťstoosemdesiatjedentisíc šesťstopäťdesiatdeväť eur a trinásť centov/.

2.2

Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné zverenie správy nehnuteľnej veci uvedenej v čl. II.,
bod 2.1 tejto zmluvy preberajúcemu, ktorý bol zriadený ako samostatná rozpočtová
organizácia odovzdávajúceho, za účelom zabezpečenia úloh v rámci predmetu jeho
činnosti.
Čl. III.
Práva a povinnosti preberajúceho

3.1

Preberajúci sa zaväzuje užívať majetok, ktorý je predmetom zverenia správy len za účelom
výkonu svojej pôsobnosti a spôsobom uvedeným v tejto zmluve v súlade s jeho účelovým
určením.

3.2

Preberajúci nie je oprávnený ponechať nehnuteľnú vec zverenú do správy na užívanie
inému bez predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúceho.

3.3

Preberajúci je povinný chrániť nehnuteľnú vec zverenú do správy pred poškodením,
zničením, stratou alebo zneužitím a je povinný vykonávať opatrenia na zabránenie vzniku
škôd na majetku odovzdávajúceho.

3.4

Preberajúci je povinný umožniť odovzdávajúcemu prístup k nehnuteľnej veci zverenej do
správy za účelom kontroly jeho užívania, ako aj za účelom vykonávania evidencií,
ktoré odovzdávajúci vykonáva podľa príslušných predpisov.
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3.5

V prípade straty, poškodenia alebo zničenia nehnuteľnej veci zverenej do správy alebo
jej časti, je preberajúci povinný vykonať príslušné opatrenia
a túto skutočnosť
bezodkladne /t. j. do 3 dní/ písomne oznámiť odovzdávajúcemu.
Čl. IV.

4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zverenie správy sa uskutočňuje dňom účinnosti tejto zmluvy
na dobu neurčitú.

4.2

Ukončenie platnosti tejto zmluvy je možné písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou
zo strany odovzdávajúceho aj bez udania dôvodu s 1 - mesačnou výpovednou lehotou,
pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
ČI. V.

5.1

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po dve vyhotovenia.

5.2

Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

5.3

Súčasťou tejto zmluvy vo forme prílohy je inventárna karta č. 1-0063.

5.4

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni ani
pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Vo Svite dňa 04.05.2011

signed
_________________________
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

signed
______________________
Mgr. Anna Coganová
riaditeľka školy

-2-

