
                               Delimitačný protokol 

                                       Č. 1/2023 

o odovzdaní a prevzatí majetku do správy ZŠ s MŠ Trhovište 

 

 

 
Odovzdávajúci: 

 

Názov obce: Obec Trhovište 

Sídlo obce: 072 04 Trhovište 121 

Zastúpená: Róbert Koba, starosta obce 

IČO: 00325899 

 

Preberajúci: 

 

Názov školy: ZŠ s MŠ Trhovište 

Sídlo školy: 072 04 Trhovište č. 50 

Zastúpená: Ing. Bohuš Jakuboc, riaditeľ školy 

IČO: 35542268 

 

 

 

                                                          Čl. I. 

                                            Základné ustanovenia 

 

 

1. Obec Trhovište v zmysle §6a zákona č. 138 Zb. o majetku obcí zveruje 

rozpočtovej organizácií -ZŠ s MŠ Trhovište do správy majetok podľa Čl. 

II. tejto zmluvy. 

2. ZŠ s MŠ Trhovište je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, 

zriaďovateľom je Obec Trhovište, bola zriadená zriaďovacou listinou  

Ministerstva školstva SR o zaradení do siete: 17.9.2007, č.CD-2007-

16902/34936-1:917/ZŠMŠ. 

 

 

                                               Čl. II 

                                             Majetok 

 

Obec Trhovište je vlastníkom 

1. Dlhodobý hmotný majetok: 



a/ osobné motorové vozidlo Fiat Doblo 1,4i, obstarávacia cena 14.009 

Eur, z toho cudzie zdroje 0,00 Eur, vlastné zdroje 14.009 Eur. 

 

                                                        Čl. III. 

                                              Ostatné dojednania 

 

1. ZŠ s MŠ Trhovište preberá do svojej správy majetok uvedený v čl. II bod 

1 a do užívania majetok uvedený v čl. II bod 1 k 2.1.2023. Správou 

majetku tento majetok nenadobúda do svojho vlastníctva. 

2. Evidencia a spôsob vedenia v účtovníctve zabezpečí ZŠ s MŠ v súlade so 

smernicami. 

 

                                     

                                                         Čl. IV 

                                           Záverečné ustanovenia 

 

1. Protokol je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana 

obdrží dve vyhotovenia. 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a ods. 5 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 

zákona č. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky 

zákonník/ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Obce Trhovište. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že do 5-tich pracovných dni odo dňa uzavretia 

tejto zmluvy, zverejní túto zmluvu na svojom webovom sídle. 

4. Zmeny tejto zmluvy musia byť uskutočňované výlučne písomnou 

formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných účastníkmi na 

jednej listine, inak sú neplatné. 

 

 

V Trhovišti, dňa 02.01.2023 

 

 

 

 

 

 

...............................................                              ............................................ 

Za preberajúceho                                               Za odovzdávajúceho 

Ing. Bohuš Jakuboc                                              Róbert Koba 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Trhovište                                 Starosta obce 


