
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, 831 02 Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka 1, 832 91 Bratislava

1 A: 08, 2021
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Oddelenie právne
JUDr. Rastislav Velček
Junácka č.1
832 91 Bratislava

V Bratislave, 24.8.2021 Naše.č. Vybavuje: A.Galgócziová

Vec: Žiadosť o opravu protokolu č.166/2021 o odzverení nehnuteľného majetku

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Odborárska 2 v Bratislave Vás žiada
o zosúladenie PROTOKOLU č. 166/2021 o odzverení majetku zo správy organizácie
s uznesením Miestneho zastupiteľstva zo dňa 23.09.2020 a zároveň o úpravu ceny stavby
podľa predložených podkladov z 09/2020.

S pozdravom,
; 

Oďut/lY/
Mgr. Ľubica Daneková

riaditeľka školy
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Základná škola
 materskou školou

Odborárska 2
831 02 Bratislava 3
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PROTOKO v //,.

L c....:;;,:.-...... ./2021
o odzverení majetku zo správy rozpočtovej organizácie

(ďalej v texte len ako „Protokol")

Odovzdávajúci:

(ďalej len „odovzdávajúci")

Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, 831 02 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Ľubicou Danekovou, riaditeľkou školy
IČO: 31 785 204

Preberajúci: mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka č. 1,832 91 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
rco oo 603 317

(ďalej len „preberajúci")
Odovzdávajúci apreberajúci spolu aj ako „ zmluvné strany" a samostatne aj ako „zmluvná strana"

Článok I.
1. Predmetom odzvcrcnia je pozemok registra „C" KN pare. č. 13700 o výmere 9383 m2,

1.aslav;111;'i plocha a nádvorie, okres: Bratishva III, Obec: Bratislava-Nové Mesto, katastrálne
územie Nové Mesto

v účtovnej hodnote 474 158,53 eur
(slovom: štyristosedemdesiatštyrytisíc jednostopäľdcsiatosern eur 53/ 100 )

stavba so súpisným číslom 1469 na pozemku pare. č. 13700 v katastrálne územie Nové Mesto
v zostatkovej účtovnej hodnote 1 044,34 eur
(slovom: jednotisíc štyridsaťštyri eur 34/100); ďalej len „nehnuteľností".

2. Zmluvné strany sa dohodli, že d110m odzverenia pozemku podľa špecifikácie uvedenej v bode
l tohto ustanovenia Protokolu je deň účinnosti tohto Protokolu.

Článok II.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -- Nové Mesto na svojom 18. (pokračujúcom)
zasadnutí dňa 06.10.2020 prijalo uznesenie č. 18/19, ktorým schválilo odzverenie nehnuteľností
špecifikovaných v Článku I tohto Protokolu.

Článok IIl.
1. Tento Protokol nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Protokol je povinne zverejňovaným dokumentom podľa § Sa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a účinnosť nadobúda v súlade s ustanovením § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zverejnenie Protokolu zabezpečí preberajúci, pričom je
povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť odovzdávajúcemu.



4. K fyzickému odovzdaniu pozemku podľa špecifikácie uvedenej v Článku r bod l tohto
Protokolu nedôjde, nakoľko preberajúcemu je stav pozemku podľa špecifikácie uvedenej
v Článku I bod 1 tohto Protokolu známy.

5. Tento protokol je vypracovaný v šiestich (6) rovnopisoch so silou originálu, pričom dva (2)
rovnopisy sú určené odovzdávajúcemu a štyri (4) rovnopisy sú určené preberajúcemu.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že Protokol uzatvorili slobodne a vážne, že tento nebol uzavretý
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a súčasne, že prejavy vôle každej zmluvnej
strany sú dostatočne určité, zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s celým jeho
obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa .

/, ! ,ť· I

í {f I ... i'-.· . '- ( \., L.··. ~ /
···················································

odovzdávajúci
Mgr. Ľubica Daneková

riaditeľka školy

Základná škola
s materslou školou
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PROTOKOL č. 123/2010

o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy - Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov

do sp rávy Zá lcladncj školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava

ODOVZDÁVAJÚCI: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 603 317

zastúpený: Ing. Richardom Frimmelom - starostom mestskej časti
' ..

PREBERAJÚCI: Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO: 317 852 04

zastúpený: Mgr. Ľubicou Danekovou - riaditeľkou školy

Článok 1

Predmetom zverenia majetku hl. mesta SR Bratislavy - Mestskej časti Bratislava - Nové Mes
to a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska
2, Bratislava sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Nové Mesto zapísané na LV č. 2382:

Objekt:
Základná škola a materská škola Odborárska 2, Bratislava

A) Stavby - stavba na pozemku pare. č. 12789/1- súpisné číslo 1271
- celková hodnota stavby 122 523,14 €
- v hodnote stavby sú zahrnuté všetky investície, vrátane oplotenia areálu, nachádzajúce

sa v areáli školy.
B) Pozemky - pozemok par. č. 12788/1, zastavaná plocha o výmere 2 283 1112

..•.....•.•. 133 590,92 E
- pozemok par. č. 12788/2, zastavaná plocha o výmere 473 1112 27 677,75 €
- pozemok prac. č.12788/3, zastavaná plocha o výmere 430 1112

•........•.... 25 161,59 E
- pozemok par. č. 12789/1, zastavaná plocha o výmere 683 1112 39 966,01 €
- pozemok par. č. 12791/5, zastavaná plocha o výmere 4 811 1112 281 518,29 E
- celková hodnota pozemkov 507 914,56 €

Objekt:
Materská škola Vihorlatská 1, Bratislava

A) Stavby: - stavba na pozemku pare. č. 13700, súpisné číslo 1469 51 637,12 €
- v hodnote stavby sú zahrnuté všetky investície, vrátane oplotenia areálu, nachádzajú
ce sa v areáli školy.

B) Pozemky: - pozemok pare. č. 13700, zastavaná plocha o výmere 9 383 m2 474 158,53 €
- hodnota pozemku je prevzatá z príslušného delimitačného protokolu.
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Článok 2
Majetok sa zveruje do správy preberajúceho bezodplatne, v súlade so zákonom č. l 31/1991

7h. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, Št;:itútu hl. mesta SR Bratislavy a v súlade s článkom
6 ods. 1 "Zásad hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy Mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom vlastným" s účinnosťou ku dňu 13.5.2010.

Článok 3
Majetok uvedený v článku 1 tohto protokolu sa zveruje za účelom zabezpečenia činnosti sú

visiacej s prevádzkou škôl a školských zariadení.

Článok 4
Preberajúci sa zaväzuje:
1. predmet zverenia nevyužívať na organizovanie politických aktivít, koncertov a ani nepre

najímať žiadnej osobe na takéto účely.
2. starať sa o predmet zverenia s náležitosťou riadneho hospodára, predchádzať všetkým

škodám a kontrolovať alebo zabezpečiť kontrolu využívania predmetu zverenia na účely
podľa čl. 3 tohto protokolu.

3. v prípade zmeny účelu využitia nehnuteľností uvedených v článku tohoto protokolu,
odovzdať ich do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Článok S
Preberajúci nie je oprávnený predmet zverenia predať alebo iným spôsobom previesť do ma

jetku ďalším osobám.

Článok 6
1. Zrušuje sa protokol č. 180/2006 zo dňa 1 O. júla 2006 spolu s dodatkom č. 1. zo dňa 17. de

cembra 2007
2. Protokol je vyhotovený v ó-tich exemplároch, z ktorých po 3 vyhotovenia obdrží každá

strana. Zmluvné strany protokol prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.
Protokol nadobúda platnosť d110m podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňa

13.5.2010.

V Bratislave, dňa .:?.. '..f : .. .-2!:/.~< ..

Mgr. Ľubica Daneková
riaditeľka



Názov (popis) Pozemky Vihorlatská

Druh Nehmotný 1 Zverený ! Investičný majetok

Inventárne číslo 13700

Dátum obstarania

Dátum zaradenia 28.10.2010

Doklad o zaradení Protokol č.123/2010

Obstarávacia cena 474 158,53

Zvýšená obstarávacia cena 0,00
Zostatková cena 474158,53 :(

Spôsob obstarania 18 J Majetok zaradený v nehnuteľnom majetku

Dátum vyradenia

Spôsob vyradenia .,·

Výrobné číslo

Kód klasifikácie produkcie

Trieda investičného majetku 02
Odbor investičného majetku 02
Pracovnik

Dodávateľ

Organizácia 0911
Stredisko 091 MŠ Vihorlatská
Útvar 1111 Pozemky Vihorlatská
Miestnosť 1111 Pozemky Vihorlatská

'
Účet zaradenia 031 002 1

Inventárna karta dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku

Odpisová skupina o
Spôsob odpisovania - daňový Neodpisovaný

Spôsob odpisovania - účtovný 1 Percento odpisovania - účtovný
1 0,00

Poznámka

pozemky Vihorlatská
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Názov (popis) Budova MŠ Vihorlatská

Druh Hmotný 1 Zverený ! investičný majetok

Inventárne čisto 19
Dátum obstarania 01.01.1972
Dátum zaradenia 01.01.1972
Doklad o zaradení

Obstarávacia cena 51 637,12 >(

Zvýšená obstarávacia cena 0,00
Zostatková cena 51 637,12
Spôsob obstarania 18 1 Majetok zaradený v nehnuteľnom majetku
Dátum vyradenia

Spôsob vyradenia . ,

Výrobné číslo

Kód klasifikácie produkcie

Trieda investičného majetku 01
Odbor investičného majetku 01
Pracovník

Dodávateľ

Organizácia 1
Stredisko 0911 Materská škola
útvar

Miestnosť 0000
'

Účet zaradenia 021 001 ŠR 1

Inventárna karta dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku

Odpisová skupina 4

Spôsob odpisovania - daňový Rovnomerný
Spôsob odpisovania - účtovný Percento odpisovania 1 Percento odpisovania - účtovný

1 0,83
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j~ Inventárna karta dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku

Z cen Ročnx Zostatková Z cen Zostatková
Poznámka
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Základná škola s materskou školou Odborárska

Stavy a obraty účtu 318 101 xxxx fJJ<r1 k:~c, .11/~u
(J

ROK
1

PSRI ROM□, RODALI KS!
2010 9 596,24 38317,73 43 987,04 3 926,93
2011 3 926,93 39 152.78 32 727,96 10351,75
2012 10351,75 39 086,40 46737,75 2 700,40
2013 2 700,40 35 240,29 14400,00 23 540,69
2014 23 540,69 25 002,34 46 662,69 1 880,34
2015 1 880,34 22 820,04 19 293,70 5 406,68
2016 5 406,68 36 806,64 24 964,33 17 248,99
2017 17 248,99 23 944,04 252, 19 40 940,84
2018 40 940,84 0,00 0,00 40 940,84
2019 40 940,84 0,00 0,00 40 940,84
2020 40 940,84 0,00 0,00 40 940,84

260 370,261 229 025,661

Vytvorené dňa 17.09.2020


