Zverenie majetku – vybudovanie soľnej jaskyne - do správy zriadenej
rozpočtovej organizácii ZŠsMŠ Gbely

Vychádzajúc zo smernice Primátora mesta na obstarávanie a zabezpečenie realizácie
investičných akcií a nákupu hmotného majetku pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zo dňa 1.5.2003, dodatku č. 1 k tejto smernici zo dňa
1.1.2005 a § 31 ods. 1 písm. j) zák. 523/2004 Z.z. z dôvodu hospodárneho, efektívneho
a účinného vynakladania verejných prostriedkov Mesto Gbely vybudovalo priestoroch
materskej školy na ul. Záhumenice soľnú jaskyňu. Mesto v zmysle smernice zverí do správy
majetok (článok 3.2 smernice, § 6 ods. 1 zák. 138/1991 Z.z. O majetku obcí) rozpočtovej
organizácii – Základná škola s materskou školou Gbely, ktorá bude zverený majetok evidovať
v stave majetku, odpisovať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so
smernicou, zákonom č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade zo
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy podlieha schváleniu mestským
zastupiteľstvom a musí mať písomnú formu inak je zverenie správy neplatné. O zverení do
správy musí byť spísaný písomný protokol o odovzdaní majetku do správy. Protokol musí
obsahovať podrobnú špecifikáciu hnuteľného majetku. Musí v ňom byť uvedený spôsob
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (zákaz dať majetok mesta do zálohy, zriadiť
vecné bremeno alebo akokoľvek obmedziť vlastnícke právo mesta bez súhlasu mestského
zastupiteľstva) a musí obsahovať číslo uznesenia Mestského
zastupiteľstva, ktorým bol
majetok daný do správy.
V Gbeloch, 1.12.2015
Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger
Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Návrh na zverenie majetku do správy bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ Návrh na zverenie majetku
do správy rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Gbely schváliť.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Zverenie majetku mesta Gbely – nehnuteľný majetok - Soľná jaskyňa v obstarávacej cene
25 551,05 € do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Gbely,
Pionierska 697, 908 45 Gbely, IČO: 36080799 od 1.1.2016.

