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Dodatok č. 1
k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 71/2014 MČ BA NM zo dňa 11.04.2014




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
				Česká 10, 831 03 Bratislava
				Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka školy
				IČO: 31 780 539				
(ďalej len „preberajúci“ )


Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení Protokolu č. 71/2014 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 Jeséniova 54, Bratislava zo dňa 12.06.2006 (ďalej v texte len „Protokol“). 

Článok I.
Článok I. sa mení nasledovne
„ A: Objekt Základnej školy, časť stavby:
	Celková hodnota ................ 690 760,54 €
	
	B: Objekt Materskej školy na ul. Osadná 5, časť stavby:
	Celková hodnota ................ 153 167,86 €

	C: Objekt Materskej školy na ul. Rešetkova 6, časť stavby:
	Celková hodnota ................ 133 106,02 €“


Článok II.
Dodatok č. 1 bol schválený na ..................... zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konaného dňa ......................2015 Uznesením č. ............

	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 každá zo zmluvných strán obdrží 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. Iveta Kopásková
                s t a r o s t a					            riaditeľka školy	    



