
Zmluva o prevode správy majetku Mesta Stupava
uzatvorená podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva1“):

1. Zmluvne strany

1.1.
Názov :
Sídlo :
IČO:
Štatutárny zástupca: 
(ďalej len „prevodca“)

Mesto Stupava
Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica 
00 305 081
Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor

1.2 .
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
Školská 2, 900 31 Stupava 
31773711
PhDr. Bohdana Cibuľová 

(ďalej len ,,nadobúdater‘),
(prevodca a nadobúdateľ ďalej len „zmluvné strany“).

2. Základné ustanovenia

2.1. Mesto Stupava hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku 
mesta, ktorým je aj Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave (ďalej len “správca“).
2.2. Správa majetku mesta je  súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu mesto 
zverilo do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca 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 so zákonom.
2.3. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda do 
správy, je vlastníctvom mesta. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta.
2.4. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú 
neplatné.
2.5. Správa majetku mesta vzniká zverením majetku mesta do správy správcu.
2.6. Majetok mesta zverený do správy určí mesto pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Mesto môže 
za podmienok určených v zásadách hospodárenia s majetkom mesta správcovi zveriť do správy ďalší majetok 
mesta.
2.7. Zverenie majetku mesta do správy sa vykonáva zmluvou o prevode správy a protokolom 
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy, ktorý je  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prevode správy.

3. Predmet zmluvy, predmet prevodu správy a hodnota zverovaného majetku

3.1. Predmetom zmluvy je zverenie majetku mesta, ktorý je  vo výlučnom vlastníctve mesta do správy

Inventárne
číslo

Druh majetku Parcelné číslo 
k.ú. Stupava

Obstarávacia cena
Vlastné zdroje 
v EUR (VZ)
Cudzie zdroje v EUR 
(CZ)

Oprávky 
V EUR 
k 31.10.2018

Zostatková 
cena 
V EUR

221354 Multifunkčné
ihrisko

„C “KN 
č. 825/1

88.728,64
48.728,64 (VZ) 
40.000,00 (CZ)

4.288,52
2.355,09(VZ) 
1,933,43(CZ)

84.440,12
46.373,55(VZ) 
38.066,57(CZ)

221355 Petangové
ihrisko

„C “ KN 
č. 825/7

14.078,52 539,58 13.538,94

221356 Workout
ihrisko

„C “ KN 
č. 829/3

8.220,00 315,10 7.904,90



3.2. Majetok mesta uvedený v bode 3.1. tohto článku zmluvy sa zveruje do správy správcovi.
3.3. Správca správu majetku bez výhrad prijíma.

4. Deň prevodu správy a jeho účel

4.1. Prevod správy majetku mesta sa uskutočňuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4.2. O odovzdaní a prevzatí majetku mesta bude medzi zmluvnými stranami spísaný a podpísaný 
odovzdávajúci a preberací protokol.
4.3. Majetok mesta uvedený v článku 3. tejto zmluvy, bude slúžiť správcovi na plnenie úloh 
v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním ako súčasť výukových priestorov, športovísk 
a spevnených plôch v rámci rozšírenia existujúceho edukačno -  športového areálu školy.
4.4. Správca sa zaväzuje predmetný majetok mesta udržiavať v riadnom stave, využívať všetky právne 
prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo zneužitiu.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.3. Predmet prevodu správy uvedený v článku 3. zmluvy bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Stupave č. 162/2018 zo dňa 20.09.2018 podľa § 6 a 6a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
5.4. Prevod správy majetku podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje bezodplatne s tým, že zmluvné strany 
zhodne vyhlasujú, že nemajú voči sebe navzájom žiadne nároky vyplývajúce z prevodu správy majetku mesta 
uskutočneného na základe tejto zmluvy.
5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, 
že bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, bez omylu v osobe 
alebo predmete úkonu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
podpisom tejto zmluvy.
5.6. Túto zmluvu a je  prílohy možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré musia mať 
písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
5.7. Právne vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 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 záväznými právnymi predpismi Mesta Stupava.
5.8. Zmluva je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom 
rovnopise.
5.9. Prílohou tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 -  Situácia ihrísk
Príloha č. 2 -  Odovzdávací a preberací protokol

V Stupave, dňa 1.10.2018
ZÁKLADNÁ ŠKOLA kpí. j .  NÁLEPKU

Správca: Školská ul. 2 ©
900 31 S T U P A V A  

'60 :31773711

f

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
PhDr. Bohdana Cibuľová

Mesto Stupava /
Ing., Mgr. art. Roman M aroš\raimátor





LEGENDA

EXISTUJÚCIE OBJEKTY

NAVRHOVANÝ OBJEKT MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 

VSTUP NA HRACIU PLOCHU 

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

±0.000 * 173.700 m n.m. 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
.  LIMarch , s.r.o.

1  ̂ t PnblSova 2.841 05 Bratislava
IČO : 47419121. DIČ: 2023914651 

N. I y  www.llmarch.sk 
> 1 te l.:+42! 911 868 656

Ing. árch. Miroslav Joál Ing. arch. Miroslav Jo il Ing. arch. Miroslav Jo il

— ?— = ŕ f________

INVESTOR: Mesto Stupava 
Hlavni 1/24, 900 31 Stu ava

NÄZOV STAVBY:
M U LT IF U N K Č N É  IHRISKO
Areá l Zák ladnej školy Kap. Nálepku, S T U P A V A

FORMÁT: 2xA4 | S T U P E Ň :™ ^ " =:DR0BNEJ
MIERKA: 1 : 100

MIESTO STAVBY: k.ú. STUPAVA, p.č. 825/1 
Školská ulica

DÁTUM SPRACOVANIA; 11/2015
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA

VÝKRES: SITUÁCIA - ŠIRŠIE VZtAHY
ZAk . ČÍSLO: č ls . v .: A 0 1

http://www.llmarch.sk


ZÁKLADOVÁ d o s k a REZ ZÁKLADOVEJ DOSKY

>o £ ezam r zac ej hĺbky 

. železq betQn b is

E LE K T R IC K Y  S TĹP
UM IESTN IŤ  NA ZÁ K LA D O V Ú  D O SKU
V  RO H O C H  H R A C E J P LO C H Y

PO ZN ÄM KA/
1. PRI ŤAHANl KÁBLO V  NA OSVETLENIE, RÚRKU  ŤAHAŤ CEZ  OTVORY 

ítÄ D O V É J DO SKE , KÄBLE ZATIAHNUŤ C E Z  RÚRKU DO STOŽIARA 
O s v e t l e n i a

\  KÁBEL O SVETLEN IA  VYVIESŤ n a  D tŽ K U  7m OD ZÁKLADU 
STÍ.P O SVETLENIA NEM A  V SEB E  POISTNÚ SKRINKU, KÁBEL SA 
NAPÁJA AZ  V  SVIETIDLE. ----- .  .

10.000-173,700 m njn.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SlotlUf iHeKtr. o»v«Uenla (potri poznámku) /

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
»«’• **»«•» JoM h* m.. M>om. kíi InQ. uf rn. Mtoatov toll

k

__ _ U *>Z
INVESTOR: Mé.io Stupava

Hlavná 1/24, 900 11 Stupava
V1 « W *

vn 843*5»

NÁZOV STAVBY: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO FORMAT: 3xA4 I STUPE Ň: siavby NIE DR0°"CJ
Areál ZŠ Kpt. J. Nálepku, STUPAVA MIERKA 1:100

MIESTO STAVBY: K.0. STUPAVA, p .č. 825/1 DATUM SPRACOVANIA: 11/2015
školiká ulica PROFESIA: ARCHITEKTÚRA

VÝKRES: PÔDORYS
ZAK, CISLO: « . v ,  A04
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