
OcÚ 941/2023/01034 
Dodatok č.4 

k protokolu o zverení majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou Jaslovské 

Bohunice a prechode práva hospodárenia s majetkom v správe organizácie zriadenej obcou / zákon 

č. 138/1991 Zb.§14/ 

Odovzdávajúci : Obec Jaslovské Bohunice  

v zastúpení: Boženou Krajčovičovou, starostkou obce  

IČO: 00312614 

DIČ: 2021133796 

 

Preberajúci:      Základná škola s materskou školou 

v zastúpení: Mgr. Katarínou Mojžišovou, riaditeľkou ZŠ a MŠ 

IČO: 37836579 

DIČ: 2021630413 

 

Týmto dodatkom č. 4 sa odovzdáva a preberá nasledovné:  

 

 Modernizácia vnútorných priestorov ZŠ 

V zmysle Zmluvy o dielo č. OcÚ 909/2017/1650 zo dňa 14.06.2017 a v zmysle čiastkových 

zmlúv a objednávok na realizáciu nových elektroinštalácií, omietok, podláh, sadrokartónov, 

interiérových dverí, obkladov a dlažieb, interiérového nábytku, malieb, klimatizácií v celkovej 

obstarávacej cene 969.731,33 Eur. 

 

 Materská škola- garáž s betónovou doskou 

V zmysle objednávky č. OcÚ 2016/0001-00462 zo dňa 15.12.2016 a v zmysle objednávky  č. 

OcÚ 2015/00188/034334 zo dňa 23.12.2015 bola zrealizovaná garáž a podkladová betónová 

doska v areáli MŠ v obstarávacej cene 10.061,04 Eur a v účtovnej zostatkovej cene 4.461,04 

Eur. 

 

 Biologicko/chemickú učebňu Základnej školy.  

V zmysle  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. : IROP-Z-302021 K566-

222-12 zo dňa 22.8.2018 medzi poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR a prijímateľom Obcou Jaslovské Bohunice bol obci poskytnutý nenávratný finančný 

príspevok na nákup didaktických pomôcok pre fyzikálnu a biologicko/chemickú učebňu 

Základnej školy v účtovnej zostatkovej cene viď príloha č.2 inventárna karta č. 890 

 

Celková hodnota majetku odovzdaného do správy Základnej škole s materskou školou 

Jaslovské Bohunice je v obstarávacej cene 1.057.826,53 Eur a v účtovnej zostatkovej cene 

1.015.370,53 Eur. 

 

Zverenie majetku do správy Základnej škole s materskou školou Jaslovské Bohunice bolo 

schválené uzneseniami OZ viď príloha č. 1 výpisy z uznesenia. 

 

V Jaslovských Bohuniciach 28.02.2023 

 

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

     Božena Krajčovičová                                                                                Mgr. Katarína Mojžišová 

       starostka obce                                                                                            riaditeľka ZŠ s MŠ  
                                                                                                                            Jaslovské Bohunice  


