Zmluva o zverení majetku obce Zubrohlava do správy

Vlastník majetku:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Zubrohlava
Pavol Bugeľ – starosta obce
00315044
Prima banka Slovensko Námestovo
4001434001/5600

Správcovská organizácia: Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Štatutárny zástupca:
Mgr. Renáta Pavčová
IČO:
37813218
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko Námestovo
Číslo účtu:
4040935001/5600

Čl. 1
Obec Zubrohlava, ako vlastník nehnuteľného a hnuteľného majetku v rozsahu:
1/ Preberací protokol majetku obce – Projekt: Rozšírenie kapacít MŠ v obci Zubrohlava –
nadstavba MŠ.
2/ Prílohy:
Č. 614: protokol o vyradení DHM + zaraďovacie údaje rozšírenie kapacít MŠ v sume
140.785,49 €.
Zveruje do bezplatnej správy Základnej škole s materskou školou Zubrohlava za účelom
plnenia predmetu činnosti vyplývajúcej zo zriaďovacej listiny organizácie.
Čl. 2
Na základe tejto zmluvy správcovská organizácia je povinná majetok obce zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať. Je povinná najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred
zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku
a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení jeho noviel a zásadami
o nakladaní s majetkom obce.
Čl. 3
Správcovská organizácia je povinná s predmetom správy hospodáriť v prospech rozvoja obce,
jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia, starať sa o jeho zveľaďovanie
a nakladať s ním so starostlivosťou riadneho hospodára.
Čl. 4
Správcovská organizácia je povinná poskytovať orgánom obce údaje o stave majetku
a umožniť poverených pracovníkom obce a poslancom Obecného zastupiteľstva vstup na
majetok obce a nahliadnutie do požadovaných dokladov týkajúcich sa správy majetku obce.

Čl. 5
Správu majetku obce možno odňať pri zrušení správcovskej organizácie, likvidácii
organizácie, zmene predmetu jej činnosti, pri porušovaní povinnosti stanovených v tejto
zmluve, v súvislosti s platnou právnou úpravou alebo dohodou zmluvných strán.
Čl. 6
Táto zmluva o zverení majetku obce do správy sa uzatvára na dobu neurčitú.
Čl. 7
V ostatnom sa zmluvné vzťahy budú riadiť ustanoveniami zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení jeho neskorších noviel a zák. č. 138/1991 Zb. v znení jeho doplnkov a noviel.

V Zubrohlave 07.10.2016

vlastník majetku
Pavol Bugeľ – starosta obce

správcovská organizácia
Mgr. Renáta Pavčová

