
Zmluva o prevode správy majetku obce Stráne pod Tatrami  

s účinnosťou od 01.11.2020 

uzavretá podľa §6 ods.1 zákona SNR č. 138/1997 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zmluvnými stranami: 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Prevodca:   Obec Stráne pod Tatrami 

Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 

zastúpená starostom obce: Rastislav Sloveňák 

IČO: 00326593 

(ďalej len „prevodca“) 

 

2. Nadobúdateľ: Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami 

   Stráne pod Tatrami 33, 059 76 Mlynčeky 

   zastúpená riaditeľkou školy: Mgr. Oľga Kučerová 

   IČO:37874195 

   (ďalej len „nadobúdateľ“)  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy a predmet prevodu správy 

1. Predmetom zmluvy je prevod správy dlhodobého hmotného majetku Obce Stráne pod 

Tatrami podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov. 

2. Predmetnom prevodu správy majetku je: 

a) Budova modulovej základnej školy Stráne pod Tatrami s oplotením – rómska 

osada evidovaná na LV1, na parcele číslo 1299/145, druh stavby 11 budova pre 

školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 166, katastrálne územie Stráne 

pod Tatrami, Obec Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok 

3. Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie majetku: 

b) Budova modulovej základnej školy Stráne pod Tatrami s oplotením – rómska 

osada evidovaná na LV1, na parcele číslo 1299/145, druh stavby 11 budova pre 

školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 166, katastrálne územie Stráne 

pod Tatrami, Obec Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok 

 Hodnota odovzdávaného dlhodobého hmotné majetku obce k 31.10.2020 je: 

 

Budova modulovej základnej školy: 

celková cena:    860 262,66 

z toho ŠR              599 990,00 

vlastné zdroje   260 272,66 

 

oprávky k 31.10.2020  130 492,28 

z toho ŠR     96 615,82 

vlastné zdroje      33 876,46 



 

zostatkovej ceny:   729 770,38 

z toho ŠR              503 374,18 

vlastné zdroje   226 396,20 

 

 

Oplotenie základnej školy: 

celková cena:      45 468,78 

vlastné zdroje     45 468,78 

 

oprávky k 31.10.2020        2 049,95 

vlastné zdroje        2 049,95 

 

zostatkovej ceny:     43 418,83 

vlastné zdroje     43 418,83 

 

4. Vlastníkom tohto nehnuteľného majetku je Obec Stráne pod Tatrami. 

Predmet prevodu správy uvedený v bode 2 tohto článku bol schválený  uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami č. 82/2020 zo dňa 29.10.2020 

a Zmluva o prevode správy majetku obce Stráne pod Tatrami s účinnosťou od 

01.11.2020 bola schválená  uznesením Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod 

Tatrami č.83/2020 zo dňa 29.10.2020. 

5. Prevod správy majetku podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje bezodplatne s tým, že 

účastníci tejto zmluvy zhodne vyhlasujú, že nemajú voči sebe navzájom žiadne nároky 

vyplývajúce z prevodu správy majetku obce uskutočneného na základe tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Deň prevodu správy a jeho účel 

 

1. Prevod správy majetku obce sa uskutočňuje ku dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. 

2. O odovzdaní a prevzatí majetku obce bude medzi zmluvnými stranami spísaný 

a podpísaný odovzdávajúci a preberací protokol 

3. Majetok obce uvedený v článku II. tejto zmluvy, bude slúžiť nadobúdateľovi na 

plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 

4. Nadobúdateľ sa zaväzuje predmetný majetok obce udržiavať v riadnom stave, 

využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho 

poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu, nie je oprávnený prenechať užívanie 

predmetu správy inej osobe. 

 

 

 

 



Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním 

prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej 

vôle, určite, vážne, zrozumiteľnej, bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola 

uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto 

zmluvy. 

2. Túto zmluvu a jej prílohy možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré 

musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Právne vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia príslušnými stanoveniami 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne 

závažnými nariadeniami obce Stráne pod Tatrami. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom rovnopise 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 – Odovzdávací 

a preberací protokol 

 

V Stráňach pod Tatrami, dňa 30.10.2020 

 

 

 

 

 

Rastislav Sloveňák      Mgr. Oľga Kučerová 

      starosta obce       riaditeľka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odovzdávací a preberací protokol 

 

k zmluve o prevode správy majetku obce Stráne pod Tatrami s účinnosťou od 

01.11.2020 

 

 

uzavretej medzi 

 

 

 

Označenie organizácie: Obec Stráne pod Tatrami 

Sídlo:    Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 

Konajúca prostredníctvom: zastúpená starostom obce: Rastislav Sloveňák 

IČO:     00326593 

(ďalej len „prevodca“) 

a  

 

Označenie organizácie: Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami 

Sídlo:    Stráne pod Tatrami 33, 059 76 Mlynčeky 

Konajúca prostredníctvom: zastúpená riaditeľkou školy: Mgr. Oľga Kučerová 

IČO:     37874195 

(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

Prevodca a Nadobúdateľ uzavreli Zmluvu o prevode správy majetku obce, ktorou sa prevádza 

správa majetku s účinnosťou od 01.11.2020 vo vlastníctve obce na nadobúdateľa. Uvedený 

majetok vo vlastníctve obce je bližšie špecifikovaný článku II. Zmluvy o prevode správy, 

ktorá je tiež neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu. 

 

Prevodca a Nadobúdateľ podpisom tohto preberacieho protokolu potvrdzujú, že prevodca 

odovzdal majetok článku II. Zmluvy o prevode správy do užívania Nadobúdateľovi v stave 

spôsobilom na riadne užívanie a nadobúdateľ tento majetok v uvedenom stave prevzal. 

 

V Stráňach pod Tatrami, dňa 30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastislav Sloveňák      Mgr. Oľga Kučerová 

       starosta obce       riaditeľka 
 

 


