Protokol o zverení majetku obce do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
I.
Odovzdávajúci: Obec Dvorníky
Štatutárny zástupca: Maroš Nemeček, starosta obce
Sídlo: Dvorníky 428
IČO: 00312495
DIČ: 2021279425
/ďalej obec/
Preberajúci: Základná škola s materskou školou Dvorníky
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Hrušková, riaditeľka školy
Sídlo: Dvorníky 149
IČO: 36080454
DIČ:
/ďalej rozpočtová organizácia/
II.
Predmet zverenia
Predmetom zverenia majetku obce do správy rozpočtovej organizácie je:
1. Inventár do vonkajších priestorov MŠ, konkrétne 2 ks záhradných detských domčekov v celkovej sume
636.-€ od dodávateľa TEMPO KONDELA s.r.o. podľa priloženej fotokópie faktúr č.2151042161.
III.
Účel využitia majetku
Rozpočtová organizácia preberá majetok, uvedený v článku II. tohto protokolu, za účelom
zabezpečenia atraktívneho pobytu detí v MŠ na čerstvom vzduchu.

IV.
Odovzdanie a prevzatie majetku
Obec odovzdáva a rozpočtová organizácia preberá do správy majetok uvedený v článku II. tohto
protokolu bezodplatne a to na dobu neurčitú. Protokol o zverení majetku do správy bol schválený na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.4.2021 uznesením č. 13/2/2021.
V.
Práva a povinnosti strán
1.

Rozpočtová organizácia je oprávnená a povinná:
a/ majetok držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti, alebo v súvislosti s ním,
b/ brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Dvorníky a podmienok uvedených v zriaďovacej listine,
c/ zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať majetok obce,
d/ udržiavať a užívať majetok,
e/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
f/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

2.

Rozpočtová organizácia sa zaväzuje, že všetky škody a závady, ktoré by počas správy vznikli
odovzdanom majetku dá odstrániť na vlastné náklady a tiež sa zaväzuje nahradiť škody na
majetku, ktoré by spôsobila sama alebo osoby s ňou spojené.

na

VI.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vlastníkom majetku zvereného do správy rozpočtovej organizácie je obec Dvorníky.
Rozpočtová organizácia nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva.
Odňatie správy majetku sa vykoná v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Dvorníky.
Protokol nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho
zverejnenia na webovom sídle obce.
Tento protokol je vyhotovený v troch exemplároch. Jeden obdrží obec a dva rozpočtová
organizácia.
Strany si protokol prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Dvorníkoch, dňa: 25.4.2021

.......................................................
Maroš Nemeček
starosta obce

.................................................
Mgr. Ivana Hrušková
riaditeľka základnej školy

