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Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 15.12.2015


Návrh Dodatku č. 2 
k Protokolu č. 123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy – mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava 
 


Predkladá: 					Materiál obsahuje:                                                                      
Ing. Mgr. Ľubomír Baník                          	 1.   Návrh uznesenia 
prednosta MÚ BNM 				 2.   Dôvodovú správu
 3.	 konto účtu 042 273
4.   protokol o zaradení dlhodobého majetku do      používania inventárne číslo 7471401
5.  protokol o zaradení dlhodobého majetku do     používania inventárne číslo 7471402
6. Dodatok č. 2


Spracovateľ:                                  	          Stanovisko právnej skupiny:
Mgr. Jana Biharyová    		          		
referent oddelenia PPČESČaSP			


Zodpovedný:
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
vedúca oddelenia PPČESČaSP



Na rokovanie prizvať:
spracovateľa                        






december 2015


Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e


návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy – mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia hlavnej budovy a telocvične stavby zhodnocujú o celkovú

sumu 353 338,58 €




a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami























Dôvodová správa

Protokolom č. 123/2010 zo dňa 03.06.2010 boli Základnej školy s materskou školou na ul. Odborárska 2 v Bratislave zverené mimo iného stavby základnej školy. Účtovná hodnota stavieb bola 122 523,14 €.

Dodatkom č. 1 zo dňa 06.03.2015 bola táto účtovná hodnota stavieb objektov ZŠ s MŠ Odborárska 2 v Bratislave navýšená o sumu 426 414,12 €, t. j. účtovná hodnota objektov v areáli ZŠ s MŠ Odborárska 2 v Bratislave predstavuje 548 937,26 €.

Keďže v priebehu roku 2015 došlo k zrealizovaniu ďalších investičných akcií týkajúcich sa hlavnej budovy – účtovná hodnota 214 313,11 € a objektu telocvične – účtovná hodnota 139 025,47 €; opätovne dochádza k zvýšeniu účtovnej hodnote stavieb, a to o sumu 353 338,58 €.

Účtovná hodnota objektov v areáli ZŠ s MŠ Odborárska 2 v Bratislave po vykonaných investičných akciách predstavuje celkovo sumu 902 275,84 €.

 

