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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e

návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 252/2005 zo dňa 10.06.2005, ktorým sa z titulu technického           zhodnotenia zvyšuje hodnota majetku pre objekty:
a) základnej školy 
	jedáleň 			o sumu   69 056,46 €
	hlavná budova	 	o sumu 819 385,48 €

celkovo o sumu 888 441,94 € (slovom: osemstoosemdesiatosemtisíc štyristoštyridsaťjeden EUR 94/100)

b) materskej školy na ul. Šancová 65 v Bratislave celkovo o sumu 107 301,53 € (slovom: jednostosedemtisíc tristojeden EUR 53/100)









a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami





















Dôvodová správa

Protokolom č. 252/2005 zo dňa 10.06.2005 sú zverené do správy Základnej školy s materskou školou so sídlom Za kasárňou 2 v Bratislave mimo iného objekty:
	stavby v areáli základnej školy v celkovej hodnote 575 274,85 €
	stavba materskej školy na ul. Šancová 65 celkovej hodnote 29 228,11 €.


V auguste 2015 bola dokončená obnova objektov hlavnej budovy a jedálne základne školy. Obnova bola zrealizovaná:   
a) pre objekt hlavnej budovy  	v sume 819 385,48 €
b) pre objekt jedálne 		v sume   69 056,46 €
; hodnota obnovy týchto objektov celkovo predstavuje sumu 888 441,94 €. 

V rovnakom čase bola realizovaná aj obnova objektu materskej školy na ul. Šancová 65 a to v hodnote 107 301,53 €.

Na základe zrealizovanej investičnej činnosti je celková hodnota stavieb v areáli základnej školy na ul. Za kasárňou 1 463.716,79 € (slovom: jeden milión štyristošesťdesiattritisíc sedemstošestnásť EUR 79/100) a celková hodnota stavby materskej školy na ul. Šancová 65 predstavuje sumu 136.529,64 € (slovom: jednostotridsaťšesťtisíc päťstodvadsaťdeväť EUR 64/100).

 





- bez pripomienok

- s pripomienkami










