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uzatvorený medzi zmluvnými stranami v zmysle ustanovenia § 6 ods. l zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí (ďalej len "zákon o majetku obcí") a v zmysle článku IV. bodu 2 VZN č. 9/2011,
ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov (ďalej len "Zásady
hospodárenia")

Vlastník: Mesto Prešov
Zastúpený: Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta
Sídlo: Hlavná 73,08001 Prešov
IČO: 00327646
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 4008549274/7500
(ďalej ako vlastník)

a
Správca: Základná škola Važecká ll, Prešov
Zastúpený: Mgr. Janou Pruchnerovičovou, riaditeľkou školy
Sídlo: Važecká ll, 080 Ol Prešov
IČO: 37877208
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Prešov
Č. účtu: 4008221906/7500
(ďalej ako správca)

Čl. l
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je:
Ll Zverenie majetku do správy správcu od l.júla 2020 :
Stavba č. 1848 - ZŠ Važecká - výstavba multifunkčného ihriska v obstarávacej cene 53 186,39 €
Oprávky k 30.6.2020
l 108,05 €
Zostatková cena k 30.6.2020
52 078,34 €
Z dôvodu

zverenia vyššie uvedeného majetku do správy správcu a z dôvodu prírastkov a úbytkov
majetku sa obstarávacia cena zvereného majetku k 1.7.2020 mení nasledovne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Budovy a stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory HV
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Zvláštne učebné pomôcky
Drobný hmotný majetok vedený v OTE IDHM II.!
Drobný nehmotný majetok vedený v OTE IDNHM II.!
Požičaný drobný hmotný majetok vedený v OTE

2235 196,21 €
66490,18 €
7 164,91 €
50370,05
€
253 804,12 €
10149,78
€
II 736,00 €

1.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy č.1 a č.2- Preberací protokol z fyzického
odovzdania a prevzatia majetku a Zoznam majetku so stavom pohybov s uvedením
obstarávacej ceny, oprávok a zostatkovej ceny v členení podľa zdrojov obstarania. Súpis
dlhodobého majetku so stavom k 1.7.2020 tvorí prílohu č.3 tohto Dodatku. Súpisy drobného majetku
so stavom k 1.7.2020 sú uložené priamo II správcu ajeho hodnota zodpovedá vyššie uvedeným sumám.
1.3 Ostatné náležitosti zmluvy zostávajú nezmenené.
IA Dodatok je vypracovaný v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží vlastník a 1 správca.
1.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
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1,6 Tento dodatok je povinne zverejňovaným
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia,

Prešove,

2 6, 06. 2020

•

-'f·-. ,. .------,

M~~~~ 'p;~š~~' ~~:it(;t~é"
Ing. Andreou Turčanovou
primátorkou mesta

F - MsÚ/SP-O 1112/1

dodatkom a nadobudne účinnosť dňom

ZŠ Važecká zastúpená
Mgr. Janou Pruchnerovičovou
riaditeľkou školy

