Mestský úrad Kolárovo

Na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 24.06.2013
K bodu rokovania číslo: 4f)

Zmluvy v oblasti školstva

Predkladá: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva
Spracoval: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva

Uložené prejednať v komisiách:
- MsR
- Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
- Mestská školská rada

Materiál obsahuje:

1) Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o prechode správy hnuteľného majetku a o prechode správy
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Kolárovo, vedeného na LV .č 4941 zo
správy Mesta Kolárovo, zastúpené primátorom mesta p. Árpádom Horváthom do
správy rozpočtovej organizácie: Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Mostová
2, Kolárovo, zastúpená riaditeľom .................. odo dňa 01.09.2013, predmetom ktorej
je nasledovný majetok:
a. Nehnuteľný majetok: Nehnuteľnosti v katastrálnom území Kolárovo, vedené na LV
č. 4941 v obstarávacej cene spolu: 305 849,22 € v tom:
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1709 - druh pozemku: záhrady
s výmerou 627 m2
v obstarávacej hodnote
3 122,46 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom - 1710 - druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 1481 m2
v obstarávacej hodnote
7 375,38 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1711 - druh pozemku: záhrady
s výmerou
2103 m2
v obstarávacej hodnote
10 472,94 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28451/492 - druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 220 m2
v obstarávacej hodnote
1 095,60 €,
- Budova centra voľného času so súpisným číslom 475 na pozemku parcely reg. „C“
na parcele číslo 1710
v obstarávacej hodnote
190 461,90 €,
- Budova so súpisným číslom 951 na pozemku parcely reg. „C“ na parcele číslo
28451/492
v obstarávacej hodnote
93 320,94 €.
b. Hnuteľný majetok k inventúrnemu stavu k 31.12.2012 v tom:
Na adrese Mostová 2, Kolárovo
a)
Stavby
v hodnote
b)
Samostatné hnuteľné veci
v hodnote
c)
Dlhodobý drobný hmotný majetok v hodnote
d)
Drobný hmotný majetok na pods. v hodnote
e)
Drobný majetok vedený v OTE
v hodnote
f)
Spolu:
Na adrese Športová 16, Kolárovo (športová ubytovňa)
a) Drobný majetok na pods.
v hodnote

112 812,00 €
1 184,36 €
1 861,96 €
28 459,18 €
1 737,32 €
146 054,82 €
5 107,57 €

Zoznam hnuteľného majetku sa automaticky aktualizuje k 31.12. daného roka
bez zmeny tejto zmluvy.

MsZ ukladá:
1. Riaditeľovi Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, po
nadobudnutí právnej subjektivity CVČ vystupovať v zmluvných vzťahoch ako právny
nástupca Mesta Kolárovo v oblasti CVČ, tzn. uzatvorenie dodatkov k pracovným
zmluvám so súčasnými zamestnancami, uzatvorenie dodatkov k ostatným zmluvám,
ktorými Mesto Kolárovo bolo viazané.

2) Tematický materiál:

3) Dôvodová správa:
V zmysle uznesenia MsZ č. 460/2012 zo dňa 29.10.2012 CVČ nastúpi na právnu subjektivitu
ako rozpočtová organizácia zriadená Mestom Kolárovo. Preto je potrebné zmluvné vzťahy
riešiť ako právny nástupca mesta vo veciach týkajúcich sa CVČ a odovzdať majetok do
správy rozpočtovej organizácie.
3)Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplení niektorých zákonov
- Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl, ... a v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 165/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
- Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo

4) Skratky:
CVČ – centrum voľného času

V Kolárove 24.05.2013

Ing.Margita Gőghová
Ved. odd. školstva

