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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo    

s c h v a ľ u j e

návrh na odňatie správy nehnuteľnému majetku, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 3749 pre katastrálne územie Nové Mesto:
- k pozemkom registra „C“ KN:
	parc. č. 15140/2	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 3242 m2 ...............163 027,41 €

parc. č. 15140/8	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1428 m2 ..............   71 808,50 € 
parc. č. 15140/9	zastavané plochy a nádvoria	o výmere   535 m2 ...............  26 903,04 €
parc. č. 15140/32	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1010 m2 ................ 50 788,90 €  
parc. č. 15140/76	zastavané plochy a nádvoria	o výmere   882 m2 ................ 44 352,31 €  
parc. č. 15140/77	zastavané plochy a nádvoria	o výmere     19 m2 ................      955,44 €  
parc. č. 15140/78	zastavané plochy a nádvoria	o výmere     17 m2 ................      854,86 €  
parc. č. 15140/79	zastavané plochy a nádvoria	o výmere     18 m2 ................      905,15 €  
parc. č. 15140/80	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1595 m2 ................ 80 206,27 €  
	parc. č. 15140/81	zastavané plochy a nádvoria	o výmere   258 m2 ................ 12 973,80 €  
	parc. č. 15140/82	zastavané plochy a nádvoria	o výmere     66 m2 ................   3 318,88 €  
parc. č. 15140/83	zastavané plochy a nádvoria	o výmere    872 m2 ................ 43 849,45 €  
parc. č. 15140/84	zastavané plochy a nádvoria	o výmere    274 m2 ................ 13 778,38 €  
parc. č. 15140/85	zastavané plochy a nádvoria	o výmere  3212 m2 .............. 161 518,83 €  
parc. č. 15140/86	ostatné plochy			o výmere    387 m2 ...............  19 460,71 €  
	parc. č. 15140/87	ostatné plochy 			o výmere 11836 m2 ............  595 185,82 €  
________________________________________________________________________________
; v celkovej hodnote pozemkov registra „C“ KN ......................................................1 289 887,75 €
(slovom: jeden milión dvestoosemdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiatsedem EUR 75/100) 
 
- k stavbám:
	stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 so súpisným č. 117 
	stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/76 so súpisným č. 13489

; v celkovej hodnote .................................................................................................... 189 092,91 €
(slovom: jednostoosemdesiatdeväťtisícdeväťdesiatdva EUR 91/100)

; ktorú na základe Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov             č. 103/2014 MČ BA NM zo dňa 28.05.2014 vykonáva Základná škola, Kalinčiakova 12, Bratislava, IČO: 31 753 728

; s účinnosťou k 31.08.2016

; z dôvodu vyradenia Základnej školy, Kalinčiakova 12, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia ku dňu 31.08.2016 


	s pripomienkami


	bez pripomienok





DȎVODOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6250/1342:2-10C0/1 zo dňa 02.02.2016 bola zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená Základná škola so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčasti:
	Školský klub detí, Kalinčiakova 12, Bratislava

Školská jedáleň, Kalinčiakova 12, Bratislava
; k 31.08.2016.   

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zároveň rozhodlo o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky samostatným rozhodnutím aj Materskú školu, Kalinčiakova 12 v Bratislave - Rozhodnutie  číslo: 2016-6251/1341:2-10C0 zo dňa 02.02.2016, k 31. 08.2016. 

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej                   samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne             záväzným nariadením. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z., škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení zo siete zruší.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z., školu alebo školské zariadenie zruší              zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete.  

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C0/1 zo dňa 02.02.2016 bola do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená Základná škola s materskou školou so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave, s termínom  začatia činnosti od 01.09.2016.   

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zároveň rozhodlo o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky samostatnými rozhodnutiami aj pre Školský klub detí, Kalinčiakova 12 v Bratislave ako súčasti Základnej školy s materskou školou so sídlom             Kalinčiakova 12 v Bratislave (Rozhodnutie  číslo: 2016-6249/1343:2-10C0/2 zo dňa 02.02.2016) a pre Školskú jedáleň, Kalinčiakova 12 v Bratislave ako súčasti Základnej školy s materskou školou           so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave (Rozhodnutie číslo: 2016-6249/1343:2-10C0/3 zo dňa 02.02.2016).    

Základná škola, Kalinčiakova 12, Bratislava všeobecne záväzným nariadením obce o jej zrušení k 31.08.2016 zanikne a s účinnosťou od 01.09.2016 vzniká ako nová rozpočtová organizácia mestskej časti napojená na rozpočet mestskej časti – Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12,             Bratislava, ktorej následne bude nehnuteľný majetok zverený do správy. 

 


