ZMLUVA č. 1/2014
O PREVODE MAJETKU OBCE DO SPRÁVY
uzatvorená podľa § 6a zákona č. 138/1993 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odovzdávajúci: Obec Jarovnice, 082 63 Jarovnice 223
Zastúpená: Floriánom Giňom, starostom obce
IČO: 00327212

DIČ: 2020711528

(ďalej len „odovzdávajúci“)
a
Preberajúci: Obecná knižnica, 082 63 Jarovnice 223
Zastúpená: Bc. Máriou Dobrovičovou, riaditeľkou
IČO: 42090075

DIČ: 2023403910

(ďalej len „preberajúci“)
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu o prevod majetku obce do
správy (ďalej len „zmluva“):

Článok 1
Predmet zmluvy i predmet prevodu správy
1. Predmetom zmluvy je prevod majetku obce zverením do správy na preberajúceho podľa zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom prevodu správy majetku odovzdávajúceho je: technické zhodnotenie dlhodobého
hmotného majetku z projektu „Rekonštrukcia a stavebná úprava kaštieľa - Jarovnice“ na základe
schválenej žiadosti o MFP: 22130120085, miesto realizácie projektu Jarovnice 225.
3. Účtovná nadobúdacia hodnota odovzdávaného zhodnoteného nehnuteľného majetku obce je celkom
1 487 898,10 Eur, slovom: jedenmiliónštyristoosemdesiatsedemtisícosemstodeväťdesiatosem 10/100.

Článok 2
Účel prevodu a povinnosti preberajúceho
Predmet prevodu správy podľa článku 1 bodu 2 zmluvy bude preberajúcemu slúžiť výhradne na účely
podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2213012004301 uzavretej medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Obcou Jarovnice.

Článok 3
Spôsob a deň prevodu
1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy uvedený
v článku 1 bod 2 tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy.
2. Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie prevádzaný predmet v deň podpísania tejto
zmluvy oboma zmluvnými stranami. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva
súčasťou zmluvy.
3. Preberajúcemu je známy technický stav hnuteľného majetku, ktorý je predmetom prevodu správy,
a preberá ho v uvedenom stave.
4. Zriaďovateľ odovzdáva majetok príspevkovej organizácií v cene obstarania, v členení podľa zdrojov
financovania. Príspevková organizácia zaúčtuje preberaný majetok na stranu DAL účtu 355 - zaúčtovanie
obstarávacej ceny majetku do záväzkov voči zriaďovateľovi a na stranu MD účtov 021 - podľa druhu
preberaného majetku. Zároveň príspevková organizácia vykoná odpisy preberaného majetku podľa
inventárnych čísiel preberaného majetku. Odpisy zhodnoteného nehnuteľného majetku vykoná
príspevková organizácia počnúc mesiacom február 2014.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia, t.j. podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými
stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod nátlakom,
ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú
určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v predpísanej forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej
obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
3. Zmluva vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží preberajúci a dva odovzdávajúci.

V Jarovniciach, dňa 12.2.2014

Obec JAROVNICE
Obecný úrad
082 63 Jarovnice

V Jarovniciach, dňa 12.2.2014

Obecná Knižnica

082 63 Jarovnice 225
IČO: 42 090 075

-ú-

Za odovzdávajúceho

Za preberajúceho

Florián Giňa

Bc. Mária Dobrovičová

Starosta obce

riaditeľka

