
PROTOKOL O ZVERENÍ MAJETKU  MESTA LEOPOLDOV  

do správy rozpočtovej organizácie  Základnej školy  Leopoldov 

 

Odovzdávajúci do správy : 

 

Názov :                       Mesto Leopoldov 

Sídlo :                         Hlohovská cesta 104/2 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Terézia Kavuliaková 

Bankové spojenie:      VÚB a.s., pobočka Trnava 

Číslo účtu :                  27223212/0200 

IČO :                            00312703 

 

 

Preberajúci do správy : 

 

Názov :                        Základná škola  

Sídlo:                           Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov 

Štatutárny zástupca :    PhDr.Miroslava Valková 

Bankové spojenie :       VÚB a.s., pobočka Trnava 

Číslo účtu :                   1634509858 / 0200 

IČO :                             35602643 

 

 

Čl.I. 

 

 

 V zmysle § 6a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Leopoldov 

 

z v e r u j e   d o   s p r á v y 

 

a rozpočtová organizácia  Základná škola Leopoldov preberá majetok Mesta Leopoldov 

nasledovne : 

 
Rekonštrukcia –Telocvičňa Základnej školy  -  bola zrealizovaná na základe dohody 

medzi Základnou školou Leopoldov a Mestom Leopoldov. Rekonštrukcia telocvične bola 

odovzdaná do užívania.   

 

Investícia – Rekonštrukcia telocvične  ZŠ predstavovala  52.858,67  € a  bola financovaná 

z vlastných prostriedkov rozpočtu  z prostriedkov  vo výške  20.594,90 podľa rozpisu faktúr 

Fa č.765/2017 vo výške       200,- 

Fa č.391/2018 vo výške       100,- 

Fa č.793/2019 vo výške       906,75 

Fa č.803/2019 vo výške  13.714,19 

Fa č.830/2019 vo výške    2.634,07 

Fa č.959/2019 vo výške   2.699,95  



Fa č. 973/2019 vo výške     339,94 

           Spolu :                  20.594,90     KZ  41 

 

 

z prostriedkov dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  vo výške 

32.263,77 

Fa č. 793/2019  vo výške      2.720,25 

Fa č. 803/2019  vo výške    29.543,52 

         Spolu :                        32.263,77   KZ 111 

 

 

 

Čl.II. 

 

Preberajúci  je oprávnený a povinný  majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci 

predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním , brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade 

s právnymi predpismi a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov,  

ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 24.06.2019  nariadením č. C/9/2019/7. 

 

Odovzdávajúci protokol sa vyhotovuje v dvoch origináloch. Neoddeliteľnou súčasťou je 

príloha č.1 – konto č.účtu 042  031 Mesta Leopoldov  –  Rekonštrukcia telocvične  vo výške  

52.858,67 

                      

Rok 2017 investované  finančné prostriedky vo výške        100,-   

Rok 2018  investované finančné prostriedky vo výške        200,-                                    

Rok 2019  investované finančné prostriedky vo výške    52.558,67                            

                        

                      Spolu :                                                   52.858,67 

 

 

V Leopoldove,  dňa  ....................... 

 

 

 

__________________________________           _________________________ 

                 odovzdávajúci                                                       preberajúci 

            Mgr.Terézia Kavuliaková                                    PhDr.Miroslava Valková       

                 primátor mesta                                                     riaditeľka ZŠ 


