
zMLUvA
o zverení majetku obc,e do spróvy

ktoru uzavreli medzi sebou zjednej strany

1. Obec: OBEC BOHDANOVCE
Sídlo: Bohdanovce142,044 LíBohdanovce
lČo: 00323985
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Číslo účtu: SK 6156000000000415330001
Zastúpená: Martou Gamrátovou, starostkou obce
Telefon: 05517294405,0905911306
Meil : bohdan ov ce@azet.sk

ďalej len,,obec"

a z druhej strany

2. Názov: ZAtriLADNÁ ŠrolA s MATERSKOU Šror,ou
Sídlo: Bohdanovce 209, 044 1,6Bohdanovce
IČo: 35561301
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko a.s.

čísloúčtu: SK26 5600 0000 0005 1l09 0001
Zast,6pená: PaedDr. Ladislavom Juhásom, riaditeťom
Telefon: 05517289322
Meil : zssmsbohdanovce@gmail.com

ďalej len,,správcď'

doleuvedeného dňaaza nas l e d o vný ch p o dmi eno k :

|.l

1. Na zabezpeéenie predmetu činnosti správcu podl'a zriaďovacej listiny zo dňa28.5.2004,
obec zveruje správcovi do správy nasledovný majetok obce:

Telocvičňu pri ZŠ s nnŠ nolaanovce,

- postavenej na parc. C ě.35719, LV 853, súpisné ěíslo 360,
- majetok v hodnote 438 171,58 €ur

2. Zverenie majetku podl'a odseku 1 schválilo obecné zastupitelostvo obce Bohdanovce
uzresením é.t45 12020 zo dřra 29 .122020



tt.l

l. Povinneisti správctt pri správe zvereného majetku podl'a čl. l ods. l tejto enrluvy:

_ užívať maj*tok na plrrenie ťlloh v rámci predm*tu činnosti alebc v sťrvislosti § ním,
- udržiavať a clrrániť rnajetclk pred poškodením, slričením, strntou alebo zneužitím*
- používať všetky právn§ prtlstrietlky na *chrtnu rnajetku, vťátene včasného

uplatrlovanio práv alekl oprávncných záujmov oboe a
_ konať v mene obce pred súdmi a in;ýnri *rgánmi vo veciacl,t, ktoré sa Wkqiťt

majetku rrbce, ktoqý spr*vxje,
- viest' rna.ietok v účttlvttíctv*l pocll'n osobitného preclpisu"
- nakladať s nínr v súl*rde so rákeinom č. l38/l99l Zb. o nra"}etku obci v znení

neskor§íclr predpisov a sn Z**adanri hcrspodárenia s rtajetko,m ohcg Bohdanovce
- prenajinrať telocvičňu xa určených potlmienok tretim as*bám
- je povinný;rabezpečiť bežnťl údržbu a opťavy

2. Oprávncnia otrce v* vďnhtl k správcrivi:

- kontrtllttvať vyko* spr$vy k zverenénru trr*jetku,
* kilntrcl}ovrrt' spósob rxžívalria zverenóho majetku
- k$ntť$l$vat' vedenia úětovníctva tl zvef§nom majetkrr a Úžitkoch z neho,
- prednostné právo na bezplrrtrrý prenrtjcrr:n za účelom organizovania obecných podujať

xfi"/

l. Znrluva sa ueatvára v dv*ch exen,lplároch, n ktorýclr kxždá xmluvná sttana obdrží
jeden exemplár"

?.. Znlluvnó strany si dolroclu prečítali, súhlasia sjcj r:rbsatrom a, n&d§kaz svojho súlrlasu ju
podpisujú.

3. T'át<l zrnluva ga uzatvára v pis*mne.i ťorrn§, pričr:nn v§etky jej znreny možno vykonať iba
v pís*nine.i lbrme na;láklade *zn*sení obecného a*stttpitel'stva a úplného a vzájomného
konsenru zmIxvrrýclr slrán v pcrdobe očísli:vnnélro dodaťku.

4. 'Iáto Zrtlluva ní| z.,v§rťnie majetku obce do správy ZŠ s MŠ 
"sa 

uzatvára rra dobu neurčitů,
s účinnosťclu ottr 01.0l "202l "

v Bohdanclvciach ,rii*Í.ť*.ť l -. lrP Á#
Ob*c l:}nhclatll$vse

Mxr1* firir"lrrát*vá
ZS s MS Bolielanovce
Pri*d[-}r:, l .acii gl*v J


