
ZMLUVA  O ZVERENÍ  ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY 
uzavretá v súlade s § 6a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí                                             

v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 ods. 3                                                                                                      

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raslavice  

 

 

Čl. I 

 

Vlastník - zriaďovateľ : 

Obec Raslavice  

zastúpená Marekom Rakošom, starostom obce    

sídlo: Hlavná 154/30, 086 41  Raslavice 

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

IČO: 00322521  
DIČ: 2020624606  

 

Správca - organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

Základná škola   

zastúpená PaedDr. Jozef Muranský, poverený vedením  školy 

sídlo: Toplianska 144, 086 41  Raslavice  

IČO: 37873938  
DIČ: 2021644603 

 

Čl. II 
 

1.  Obec Raslavice v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 7 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raslavice  

zveruje do správy preberajúcemu nasledovný nehnuteľný majetok:   

 

Popis nehnuteľného majetku : „Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie 

v základnej škole v Raslaviciach“ 

 

Kolaudačné rozhodnutie číslo: OcÚ 461/2021 ká 191-02, zo dňa 04.11.2021. 

 

Podľa stav. povolenia č. 318/2019/496 Ká 104-02 zo dňa 23.08.2019, rozhodnutia č. OcÚ 

362/2021 Ká 131-02 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 19.08.2021 a podľa 

rozhodnutia zmeny stavby pred dokončením pod č. OcÚ 399/2021 Ká 175-02 zo dňa 

03.09.2021 na parcelách číslo CKN 621/7, 621/6, 621/5, 621/4, 621/3, 621/2, 621/1 v kat. území 

Nižné Raslavice.  

 

Členenie stavby: 

V areáli základnej školy pre zefektívnenie vykurovania budov pôvodné kotly nahradené 

plynovými tepelnými čerpadlami.  

 

SO01 Pavilón A, SO 02 Pavilón B – dvojpodlažné objekty, v každom jeden vykurovací okruh, 

bez prípravy TÚV, tepelné čerpadlo vo vonkajšom prostredí, odvod spalín dymovodom do 

komína, teplo zo zdroja privedené do dvoch akumulačných nádob o objeme 500 l; 

 

SO 03 Pavilón C dvojpodlažný a SO 04 Pavilón D trojpodlažný objekt, dva vykurovacie 

okruhy, bez prípravy TÚV, tri tepelné čerpadlá vo vonkajšom prostredí, odvod spalín 



dymovodom do komína, teplo zo zdroja privedené do akumulačnej nádoby o objeme 2000 l; 

SO 05 Pavilón E, Hospodárska budova – zostava 3 ks plynových tepelných čerpadiel, päť 

vykurovacích vetiev, teplo zo zdroja privedené do akumulačnej nádoby o objeme 1000 l; 

 

SO 06  Pavilón F, Telocvičňa – zostava 2 ks plynových tepelných čerpadiel, jeden vykurovací 

okruh, bez prípravy TÚV, odvod spalín dymovodom do komína, teplo zo zdroja privedené do 

akumulačnej nádoby o objeme 1 500 l; 

 

Regulátory riadiaceho systému v pavilónoch na riadenie technologických zariadení zdrojov 

tepla s tepelnými čerpadlami, silnoprúdové rozvody k zariadeniam.  

   

Účel , na ktorý sa majetok zveruje: 

Majetok sa zveruje za účelom využívania energie na ekologickej úrovni s cieľom dosiahnutia 

úspor energie pri využívaní majetku obce , ktorý slúži na  plnenie úloh v rámci predmetu 

činnosti správcu alebo v súvislosti s ním. 

 

Rok nadobudnutia majetku do vlastníctva obce:  2021 

 

Obstarávacia cena: 738 205,44 EUR   

 

Oprávky k 04.11.2021:  0,- EUR 

 

Zostatková cena k 04.11.2021:   738 205,44 EUR 

 

Majetok je zverený do správy bezodplatne na dobu neurčitú od 04.11.2021.   

 

Výška odpisov ku dňu zverenia majetku do správy :  0,- EUR 

 

 

2. Vlastník majetku prehlasuje , že na zverovanom majetku nie sú žiadne závady alebo nedostatky.   

 

3 . Správca je povinný a zaväzuje sa zverený majetok užívať a nakladať s ním v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení  a  v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Raslavice, pričom sa zaväzuje 

najmä : 

 

 - zverený majetok evidovať v evidencii majetku a odpisovať ho, 

 - uhrádzať náklady spojené s údržbou a prevádzkou zvereného majetku,  

 - chrániť zverený majetok pred poškodením, zničením alebo zneužitím. 

 

4.   Zverovaný majetok vlastník nadobudol  z: 

 

1AA1  - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ                      602 065,60 € 

1AA2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR                        70 831,25 € 

Vlastné zdroje oprávnené zdroj (zdroj 52)                                     57 906,98 € 

Vlastné zdroje neoprávnené (zdroj 41)                  7 401,61 € 

                              738 205,44 € 

 

 



Čl. III 

 

1. Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy bola vyhotovená v troch origináloch, z ktorých 

jeden je určený pre správcu a dva pre vlastníka.  

 

2.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť prvým dňom po dni jej prvého 

zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.  

 

 

 

 

V  Raslaviciach dňa 04.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PaedDr. Jozef Muranský     Marek Rakoš 

         poverený vedením školy                                                                starosta obce                                                       

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva bola zverejnená na webovom sídle obce dňa:  

Zmluva bola zverejnená na webovom sídle školy dňa:  

Zmluva nadobúda účinnosť dňa :   


