Zmluva č. 1/2016 (14/2016/PM)
o prevode správy majetku Strediska služieb školám a školských zariadení Petržalka
a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov

Odovzdávajúci: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava
zastúpené riaditeľom Ing. Milanom Lezom
Preberajúci:

Základná škola
Holíčska 50, 851 05 Bratislava
Zastúpená riaditeľkou Mgr. Jozefom Vargom
Článok 1
Predmet

Predmetom prevodu majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy
preberajúceho je nasledovné:
· Vybudovanie nových prideľovacích priečok v MŠ Holíčska 50, Bratislava, na 2. NP
pavilónu B1 v ZŠ Holíčska 50, Bratislava v celkovej nadobúdacej hodnote 3 489,50 €
uskutočnenej v zmysle objednávky č. 137/2016 zo dňa 1.7.2016.
· Preberajúci si zaeviduje nadobúdaciu hodnotu majetku vo výške 3 489,50 € ku dňu
1.9.2016 a od uvedeného dátumu bude realizovať odpis predmetného majetku.
· Uvedená nadobúdacia hodnota v celkovej sume 3 489,50 € je technickým
zhodnotením objektu základnej školy a boli hradené zo zdrojov odovzdávajúceho,
ktoré mu poskytol na tento účel zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka .
Článok 2
Osobitné ustanovenia
1) Preberajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje užívať spravovaný majetok primerane jeho
povahe a určeniu, udržiavať ho v riadnom a prevádzky schopnom stave tak, aby nedochádzalo
k jeho znehodnocovaniu nad rámec jeho bežného opotrebovania a aby sa čo najviac predĺžila
jeho užívateľnosť, a zároveň sa zaväzuje nakladať s ním v súlade s platnými právnymi
predpismi (napr. reklamovať u dodávateľa diela v záručnej lehote jeho prípadné chyby
a pod.).
2) Preberajúci sa zaväzuje, že všetky škody a nedostatky, ktoré počas doby správy vzniknú na
odovzdanom majetku, dá odstrániť na svoje náklady a tiež sa zaväzuje nahradiť prípadné
škody na majetku, ktoré by spôsobil sám alebo osoby s ním spojené.
3) Predmet tejto zmluvy sa zveruje do správy dňom 1.9.2016 a to na dobu neurčitú.
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Článok 3
Záverečné ustanovenia
1) Zmluva č. 1/2016 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
2) Zmluva č. 1/2016 je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
každá strana dostane dva exempláre a dva exempláre budú zaslané zriaďovateľovi.
3) Strany po prečítaní na znak súhlasu s jeho obsahom túto zmluvu podpísali.

Bratislava, 31.8.2016

Bratislava, 31.8.2016

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

...............................................
Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZP

...............................................
Mgr. Jozef Varga
riaditeľka ZŠ Holíčska

