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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e 

návrh Dodatok č. 1 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 zo dňa 03.10.2010, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia stavieb Základnej školy a Materskej školy na ul. Odborárska 2 v Bratislave zvyšuje ich účtovná hodnota o sumu 426 414,12 €. 




a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami
























Dôvodová správa

Protokolom č. 123/2010 zo dňa 03.06.2010 sú z majetku mestskej časti zverené do správy základnej školy s materskou školou 	- areál základnej školy
				          	- areál Materskej školy na ul. Vihorlatská 1.

V priebehu tohto kalendárneho roka boli na základnej škole s materskou školou vykonané stavebné úpravy, spočívajúce v realizovaní nadstavby materskej školy na ul. Odborárska, v rekonštrukcii kuchyne a jedálne základnej školy na ul. Odborárskej, čím sa zvýšila účtovná hodnota stavieb (122 523,14 €) o sumu 411 360,12 €; v tejto hodnote je zahrnutá aj hodnota projektových dokumentácií, ktoré súvisia s realizáciou diela – „ZŠ a MŠ Odborárska ulica Bratislava – zmena dokončenej stavby“ samotného všetky. Zároveň sa preberajúcemu do účtovníctva odovzdáva hodnota drobného majetku v hodnote 15 054,00 € (zariadenie kuchyne).































Dodatok č. 1 
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 zo dňa 03.10.2010 (ďalej v texte len „Protokol“)



Odovzdávajúci:		Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
				Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
				zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom	
				IČO: 00 603 317
			DIČ: 2020887385		
(ďalej len „odovzdávajúci“)


Preberajúci:			Základná škola s materskou školou
				Odborárska 2, 831 02 Bratislava
				zastúpený: Mgr. Ľubica Daneková, riaditeľka školy
				IČO: 31 785 204				
(ďalej len „preberajúci“ )


Z dôvodu zosúladenia majetkovoprávnych v súvislosti s vykonanými investičnými akciami pri rekonštrukcií majetku zvereného do správy preberajúceho sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom doplnení Protokolu 


Článok I.
Článok 1. písm. A) sa mení a jeho znenie je nasledovné:
      „A)	účtovná hodnota stavieb:
	- stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12789/1 – súpisné číslo 1271, k. ú. Nové Mesto
	- stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12788/2 – súpisné číslo 13349, k. ú. Nové Mesto 
	____________________________________________________________________
	Celková hodnota .................................................................	533 883,26 € 

	sa zvyšuje o zrealizované plnenie – „ZŠ a MŠ Odborárska ulica Bratislava – zmena dokončenej stavby“, ktoré vykonal odovzdávajúci z vlastných kapitálových prostriedkov na základe Zmluvy o dielo č. 181/2013, a to:
	o sumu 411 360,12 €; v tejto hodnote je zahrnutá aj hodnota projektových dokumentácií, ktoré súvisia s realizáciou diela – „ZŠ a MŠ Odborárska ulica Bratislava – zmena dokončenej stavby“ ako aj hodnota drobného majetku (vybavenie kuchyne).

      Predmetná suma (411 360,12 €) je v celej výške zahrnutá do celkovej hodnoty stavby. V celkovej hodnote stavby sú zahrnuté predchádzajúce investície, vrátane oplotenia areálu. 


Článok II.
Dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom účinnosť dňom zverejnenia na stránke www.banm.sk.
Dodatok č. 1. je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch každý so silou originálu, pričom odovzdávajúci aj preberajúci obdržia zhodne po troch (3) rovnopisoch Dodatku č. 1.
Dodatok č. 1. uzatvárajú jeho účastníci slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jeho obsahom vyjadriť.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, pri uzatváraní tohto Dodatku č. 1 bola dodržaná zmluvná voľnosť, Dodatok č. 1 bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak súhlasu podpísaný.



V Bratislave ..............................				V Bratislave ..............................





...................................................				.......................................................
              odovzdávajúci					    	      preberajúci
         Mgr. Rudolf Kusý 				        	       Mgr. Ľubica Daneková
               s t a r o s t a					                           riaditeľka školy    

 

