
Zmluva o zverení majetku do správy 
č. 50/2021 

Zmluvné strany 
Vlastník majetku: 
názov:       Obec Kurimany  
sídlo:       Kurimany 56, 054 01 Levoča  
IČO:       00329291  
DIČ:       2020717732  
bankové spojenie:     Prima Banka Slovensko a.s.  
IBAN:       SK50 5600 0000 0034 5215 1006  
BIC (SWIFT):      KOMASK2X  
zastúpenie:      Ing. Martin Faltin- starosta obce 
(ďalej len „vlastník“) 

a 
Preberajúci správca: 
Meno a Priezvisko:    Jozef Pisarčík 
Rodné priezvisko:    Pisarčík 
Bydlisko:  Kurimany 115, Kurimany, PSČ: 054 01, SR 
Dátum narodenia:     
Rodné číslo:      
IBAN:       
manželka 
Meno a Priezvisko:    Mgr. Marcela Pisarčíková 
Rodné priezvisko:    Dravecká 
Bydlisko:  Kurimany 115, Kurimany, PSČ: 054 01, SR 
Dátum narodenia:     
Rodné číslo:      
IBAN:       
 (ďalej len „správca“) 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 
1. Vlastník majetku nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľný a hnuteľný investičný 

majetok v rámci zrealizovania stavby: Kurimany-Prístupová komunikácia k IBV-
Kapustnice objekt SO09-Odberné elektrické zariadenie číslo zmluvy ZoP/2021/222-P 
pre Rodinný dom č.2 (RE č.11). Správca je s vybudovaním stavby oboznámený. 

2. Inventúrny zoznam nehnuteľného a hnuteľného investičného majetku tvorí prílohu 
č.1 tejto zmluvy (protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správy) a je 
neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom zmluvy je zverenie nehnuteľného a hnuteľného investičného majetku 

nadobudnutého zrealizovanou stavbou uvedenej v Čl. I. tejto zmluvy do správy 
správcu. 

2. Vlastník zveruje majetok do správy Správcu odplatne v sume 198,50 Eur.   
3. Suma je splatná do 14 dní od podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.  



4. Suma sa považuje za uhradenú dňom po pripísaní celej dohodnutej sumy v bode 2 
tohto článku na účet vlastníka majetku uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5. Správca sa stáva vlastníkom nehnuteľného a hnuteľného majetku podľa preberacieho 
a odovzdávajúceho protokolu príloha č.1 až po uhradený celej dohodnutej sumy na 
účet vlastníka majetku.  

6. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že nemajú voči sebe navzájom žiadne ďalšie iné 
nároky vyplývajúce z prevodu správy a vlastníctva majetku uskutočnené na základe 
tejto zmluvy okrem uvedených v Čl.II bod 2. 

7. Správca zverovaný majetok bez výhrad prijíma do svojej správy a vlastníctva. 
8. O prevzatí majetku je vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, ktorí tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
 

Čl. III. 
Účel zverenia majetku do správy 

1. Účelom zverenia majetku do správy správcovi je jeho využitie pre potreby správcu 
v súlade so zásobovaním elektrickej energie k rodinnému domu.  

2. Zverený majetok bude slúžiť pre potreby zásobovania elektrickej energie a to 
odberným elektrický zariadením s kolaudačným rozhodnutím vedeným pod číslom SÚ 
26027/1070/2021/KOC zo dňa 12.7.2021 právoplatné dňa 04.08.2021.  

3. Zverený majetok bude po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmluvy súčasť rodinného 
domu ako ďalší objekt. 

 
Čl. IV. 

Povinnosti správcu pri hospodárení a nakladaní so zvereným majetkom 
1. Správca je pri hospodárení a nakladaní so zvereným majetkom povinný najmä: 

a/ nakladať so spravovaným majetkom hospodárne a účelne, 
b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
c/  udržiavať trvalo majetok v prevádzkyschopnom stave, 
d/ použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku. 

2. Správca sa súčasne zaväzuje: 
a/ zabezpečovať údržbu a opravu spravovaného majetku. 

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V prípade, ak správca, je 
povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
(ďalej len "zákon") a zmluva zároveň spĺňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, 
správca sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom stanoveným zákonom. Deň 
nasledujúci po dátume zverejnenia zmluvy je dňom nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. Pri porušení tohto záväzku správca, zodpovedá za to, že táto zmluva 
nenadobudne účinnosť. Ustanovenia tohto bodu sa nepoužijú, ak táto zmluva 
nespĺňa podmienky na jej zverejnenie podľa zákona. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 (jedno) vyhotovenie 
obdrží vlastník a 1 (jedno) vyhotovenie správca. 



4. Zmluvu je možné meniť, resp. doplniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných 
strán formou očíslovaných dodatkov k nej. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve bližšie neupravené sa budú riadiť 
zákonom č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
40/1964 Z. Občiansky zákonník v platnom znení a Zásadami hospodárenia 
s majetkom obce Kurimany. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a táto zmluva nie je uzatváraná v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. 

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Kurimanoch dňa 22.09.2021 
 
Vlastník majetku: 
 
 
  podpísaná 

.....................................................   
                      Ing. Martin Faltin 
                           starosta obce 
 
Správca majetku: 
 
 
  Podpísaná      podpísaná 

.....................................................   ..................................................... 
                       Jozef Pisarčík            Mgr. Marcela Pisarčíková 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy č. 50/2021 
 

PROTOKOL 
o odovzdaní a prevzatí majetku do správy 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Vlastník majetku: 
názov:       Obec Kurimany  
sídlo:       Kurimany 56, 054 01 Levoča  
IČO:       00329291  
DIČ:       2020717732  
bankové spojenie:     Prima Banka Slovensko a.s.  
IBAN:       SK50 5600 0000 0034 5215 1006  
BIC (SWIFT):      KOMASK2X  
zastúpenie:      Ing. Martin Faltin- starosta obce 
(ďalej len „vlastník“) 

a 
Preberajúci správca: 
Meno a Priezvisko:    Jozef Pisarčík 
Rodné priezvisko:    Pisarčík 
Bydlisko:  Kurimany 115, Kurimany, PSČ: 054 01, SR 
Dátum narodenia:     
Rodné číslo:      
IBAN:       
manželka 
Meno a Priezvisko:    Mgr. Marcela Pisarčíková 
Rodné priezvisko:    Dravecká 
Bydlisko:  Kurimany 115, Kurimany, PSČ: 054 01, SR 
Dátum narodenia:     
Rodné číslo:      
IBAN:       
 (ďalej len „správca“) 

Čl. II. 
Predmet protokolu 

1. Predmetom protokolu je odovzdanie a prevzatie nehnuteľného a hnuteľného 
investičného majetku vlastníka v rámci zrealizovania stavby: Kurimany-Prístupová 
komunikácia k IBV-Kapustnice objekt SO09-Odberné elektrické zariadenie číslo 
zmluvy ZoP/2021/222-P pre Rodinný dom č. 2 (RE č.11): 

 

p.č. názov typ počet Cena za 
MJ 

MJ Cena s DPH 

1 Odberné elektrické zariadenie (vyr. č. 4463/2021-
Hasma Krompachy, označené ako RD č.2, vrátane 
elektromera RE1.0 B F 302 L 25A P2 

1 0,00 Ks 0,00 

2 Hlavný istič 25A/3F charakteristika B 1 Ks 

3 Elektromer EIC kód: 24ZVS00007801263 1 Ks 

4 Správa o odbornej prehliadke a skúške č. OPOS 
2021037 

1 Ks 

5 Osvedčenie o kusovej nízkonapäťového 1 Ks 



výkonového rozvádzača 

6 Vyjadrenie VSD k el. prípojke č. 11223/2020/  1 ks 

7 Pripojovací poplatok za 25A istič 1 198,50 Ks 198,50 

      

Cena spolu: 198,50 

 

2. Vlastník týmto riadne odovzdáva vyššie popísaný nehnuteľný a hnuteľný investičný 
majetok preberajúcemu správcovi, ktorý tento preberá. 

3. Preberajúci správca prehlasuje, že pozná stav, súčasti a technické parametre 
preberaného majetku, ktoré sú bližšie popísané v odovzdávajúcom protokole od 
dodávateľa. 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
1. Tento protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami. 
2. Protokol je vyhotovený 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých 1 (jedno) vyhotovenie 

obdrží vlastník majetku - odovzdávajúci a 1 (jedno) vyhotovenie preberajúci správca. 
3. Odovzdávajúci a preberajúci zhodne prehlasujú, že si protokol prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, nemajú žiadne námietky a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
 
V Kurimanoch dňa 22.09.2021 
 
Vlastník majetku: 
 
 
  podpísaná 

.....................................................   
                      Ing. Martin Faltin 
                           starosta obce 
 
Správca majetku: 
 
 
  Podpísaná      podpísaná 

.....................................................   ..................................................... 
                       Jozef Pisarčík            Mgr. Marcela Pisarčíková 

 
 


