
PROTOKOL O ZVERENÍ MAJETKU DO SPRÁVY rozpočtovej organizácii  č. 1 / 2019 

 

I. Zmluvné strany 

 

Odovzdávajúci:  OBEC SLOVENSKÝ GROB 

   Hlavná 132, 900 26  Slovenský Grob 

v zastúpení:  JUDr. Štefan Gašparovič, starosta 

IČO:   00305073 

DIČ:   2020662248 

 

Preberajúci:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 

   Školská 11, 900 26 Slovenský Grob  

v zastúpení:  Ing. František Suchoň, riaditeľ  

IČO:   31816860 

DIČ:   2021668000 

 

1. II. Odovzdanie majetku 

 

1. Odovzdávajúci a preberajúci sa zišli za účelom protokolárneho odovzdania a prevzatia majetku: 

 

Majetok druh majetku Obstarávacia cena v € 

a/ rekonštrukcia elektrorozvodov 

    v budove kuchyne škol.jedálne 

021/Stavba – navýšenie hodnoty 

 
    2 836,65 € 

b/ Konvektomat RATIONAL Self 

    Cooking Center - plynový 
022/Samostatné hnuteľné veci   21 585,36 €  

 
2. Odovzdávajúci týmto riadne odovzdáva majetok preberajúcemu, pričom preberajúci majetok  

preberá. 

 

3. Rekonštrukcia elektroinštalácie bola zrealizovaná firmou Čivos Elektric, Sovič Vladimír Svätý Jur, 

Pannónska ul. 6, IČO 30104815, DIČ 1022997448. Rekonštrukcia bola zaradená do majetku obce 

30.8.2019. 

 

4. Konvektomat dodala firma DAVAC spol. s r.o. Kopčianska 37 Bratislava, IČO 31350658, DIČ 

2020298500. Konvektomat bol zaradený do majetku obce dňa 30.8.2019. 

              

5. Obec, ako zriaďovateľ odovzdáva tento majetok do správy vedeniu školy, ktorá bude naďalej 

zverený majetok v zmysle príslušných ustanovení zákona, ako správca spravovať. Na obstaranie 

majetku boli použité iba vlastné zdroje obce. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Odovzdávajúci a preberajúci zhodne prehlasujú, že si protokol detailne prečítali, jeho obsahu  

 porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na záver vlastnoručne 

 podpisujú. 

 

2. Odovzdávací a preberací protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý má

 platnosť originálu. Odovzdávajúci a preberajúci obdržia každý po jednom vyhotovení protokolu. 

 

3. Tento protokol o zverení majetku do správy  bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2019,  

    nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2020 

 

 

    V Slovenskom Grobe dňa 13.12.2019 

 

 

 

 …..........................................................                             ….............................................................. 

 JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce                            Ing. František Suchoň, riaditeľ  ZŠ s MŠ 

 


