
Zmluva o výpožičke č.1612021

uzavretá podl'a § 659 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnik v znení
neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

Požičiavatel'om I Základná škola

so sídlom: I. Bukovčana3,841 08 Bratislav

právna forma: rozpočtová organizácia s prárnrou subjektivitou

Štatutámy orgrán: Mgr. Renáta Balogová - riaditel'ka

Ičo: 31 780 865

Bežný účet IBAN: SK64 1 100 0000 0026 2882 0214

Príjmov,ý IBAN: SK83 1100 0000 0026 2684 4079

(ďalej len,,poáčiavateť")

a

Vypožičiavatel'om: DNV ŠPORT, spol. s.r.o.

prárrrra forma; zapísarrý v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, Oddiel: Sro, Vložka č. 34766/9

so sídlom: Istrijská 6, 841 08 Braťslava

tčo: 35919264

DIČ: 202í971028

zastúpený: Andrei Daniel Kiszel, konatef

bankové spojenie: VÚB, a.s,

IBAN: SK05 0200 0000 0019 5881 1455

(ďalej 1en ,,vlpožiěíavateť " a spolu s požičiavateťom ďalej len,,zmluvné strany")

Zmluvné §trany po vzájomnej dohode uzatvrárajú v zmysle príslušných ustarrovení z. č.

4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tuto Zmluvu o v}požičke ě.

161202I (ďaIej len ,,Zrrluvď') v nasledovnom znení:

čIánok I

Predmet a účel výpožičky

1, Požičiavateť yyhlasuje, že je správcom nasledovných pozemkov vo viastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v k.ú, Devínska Nová Ves, vedených



3.

4.

5.

Okesným uradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, obec

Bratislava-m. č. Devínska Nová Ves:

a) registra 'C" KN parc.č. 2565lI o výmere 1 1 155 m2, druh pozemku za§avaná
plocha a nádvoie, zapisaný na liste vlastrúctva é. 2, zverený do sprály
požičiavateťa na zráklade protokoltl č. 8812021 zo dňa3l.05.2027,

b) registra ,,E" KN puc.é. 3798t278 o výmere t2 57I n} , druh pozemku trvalý
t&.naty porast, zapísaný na 1iste vlastníctva é. 4172, zverený do sprály
požičiavateťa na ziáklade protokolu č.88l202I zo dřLa31.05.202I,

c) registra ,,E" KN parc.č. 3800 o výmere I I94 íď, druh pozemku tíyalý trávnaty

porast, zapísaný na liste vlashíctva č. 4172, merený do sprály poáčiavateťa na

základe protokolu č. 88l202I zo dňa 37.05.2027,

d) registra ,,E" KN parc.č.387911 o výmere 7I0 m2, druh pozemku ostatná plocha,

zapísulý na liste vlastíúctva é, 4172, zverený do spráq, požičiavateía na zákJaáe

protokolu 88/2027 zo dňa 3 1.05.2021.

Predmetom Zmluvy je závázok poáěiavateťa prenechať vypoáčiavateťovi do

v}poáčky nehnuteLný majetok v správe poáčiavateťa špecifikovaný v ods.3 tohto

článku zmluvy a závázok vypožičiavateťa predmet výpožičky od požičiavateťa
prevziať a užívať v srrlade s dohodnutým účelom,

Predmetom Zmluly je vypožiéka nasledovrrých časť nehrruteťnosti špecifikovaných
v ods.l tohto článku Zmluly:

a) časť pozerrrku uvedenom v č1. I ods. 1 písm, a) Zmluvy o výrrrere 805 m2,

b) časť pozerrrJ<u uvedenom v č1. Iods. 1 písm, b) Znrluy o výmere 11 618 m2,

c) časť pozemku uvedenom v č1. I ods. 1 písm. c) Zmluvy o v,_imere 517 m2,

d) časť pozemku uvedenom v čl. I ods. 1 písm. d) Zrrlur,y o vým ere 394 tll,
(ďatej len predmet vlpožičký'). Predmet výpožiěky je lyznačený na ,,Situačnej
mape", ktorá tvod neoddeliteťnú Pdlohu č. 1 tejto Zmluvy.

Úěelom v|poži čky je zabezpeěenie údržby a správy športovísk v školskom areáli
a phenie verejnoprospešných úloh mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
v oblasti šporhr na predmete výpoáěky.

Vlpožičiavatef si vypoáčiava predmet výpožičky a prehlasuje, že je so stavom
predmetu výpoáčky obozru{mený, že ho v takom stave do výpožičky preberá ako leží
a stojí a zavázuje sa uávať predmet v}požičky výlučne v rozsahu a na účel dohodnut!
v článku I ods, 4 tejto Zmluyy a v sulade s právnymi predpismi SR.

Vypožiěiavateť berie na vedomie, že na častiach pozemkov uvedených v č1. I ods, 1

písm. b) - d) sa lachádza stavba uskutočnená v rámci realizárcie projekn:

,,Revitalizácia školského dvora na multifunkěné športové ihrisko" podťa Zmlury o

zdtuženl č.212010 zo clňa 04,08.2010 medzi hlavným mestom Slovenskej repubiiky
Bratislaly so sídlom Primacirilne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČo: 00603481 ako

združovateíom 1 a Basebaliovým klubom žiaci Tupolevova, o.z (v súčasnosti

oběianske zdr:užetie s názvom FIGHTING FLIES BRATISLAVA) IČO: 42127980



ako združovatetom 2, ktorej spoluvlastrrícky podiel má bf určený medzi
združovateťom 1 a združovateťom 2.

čtánot tI

Doba platnosti a ukončenie výpožičky

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurěitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2. Výtpožička sa ukončuje:

a) písomlým odstupením od zmluly z dóvodov uvedených v ods. 3 a 4 tohto čllínl]l
zmluvy, pričom účinky odstupenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvrrej
strane,

b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode;

c) 1,l./poveďou v trojmesačnej v,ýpovednej lehote bez udania dóvodu písomnou
formou, pričom vypoveď móže podať ktorákoťvek zo zrnluvných strán. V}povedná
Iehota začina plynúť pnrým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3. PožičiavateL je oprár,rrený od zrrriuvy odstupiť z nasledovných dóvodov:

a) ak vypoáčiavateí užíva predmet v,ýpožičky v rozpore s touto Zmluvou,

b) ak vypožiěiavateť napriek písomnej výne uživa predmet v,ýpoáčky takým
spósobom, že požiéiavateťovi vznjká škoda alebo mu hrozí zrračná škoda,

c) ak na predmete vlpožičky vykonávabez sútrlasu požičiavateťa stavebné, technické
alebo iné zmeny a zélsahy,

d) ak r,ypožičiavateť hrubo porušuje napriek písomnému upozomeniu verejný
poriadolg

e) dójde k inému záváznému porušeniu zmluly alebo ak opakovane, napriek
upozomeniu Vypožičiavateť menej závažne porušil Zrrrlulu.

4. Ylpoži,ěiavateť je oprávnený od zmluvy odstupiť, ak je predmet výpožičky v stave

nespósobilom na obvyklé užívanie.

5. Odstupením od "mluray nezaniká právo ani povinnosť lysporiadania záv'ázkov
vypllvajúcich z tejto znluvy ku dňu ukončenia zmllvy. V pdpade odstupenia od
Zmluvy je vypožičiavateť povinný l4ypratať predmet výpoáčky do 5 kalendámych dní
odo dňa doručenia odstupenia od Zrrrluvy a odovzdať ho v stave, v akom ho prevzal
s prihliadnutím na oblyklé opotrebenie. Požičiavateť je povinný nahradiť škodu, ktorá
poáčiavateťovi z dóvodu odstupenia od Zmluvy vznikla.

6. Pokiai sa zrn]uvné sřany v priebehu výpožičky dohodnú na ukončení v}požiěky,
výpožička končí dojednaným dňom.

7. Ylpožičíavateť je povinný vrátiť predmet v,ýpožičky v stave v akom ho prevzal
s prihliadnuťm na obvyklé užívanie a zn7eny, ktoré vykonal so súhlasom
požičiavateťa.



1.

7.

5.
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čbnok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Vypožičiavatel je povinný užvať predmet výpožičky v sulade s právnymi predpismi,
ktoré sa vďahujú na predmet výpožičky v rozsahu a na účel dohodnut} v tejto Zm]uve.
Taktiež je povirrný na vlastrré náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo
znelž,ilim,

Vlpožičiavateť svojím podpisom Zmiur,y potwdzuje, že bol oboznámený so stavom
prcdmetu výpožičky aže predmet v}požičky je v stave spósobilom na dohodnuté
užívanie. V tomto stave požičiavateť predmet v/požičky lypožičiavateťovi po podpise
zrrrluvy odovzdá a r,rypoáčiavateť v tomto stave predmet výpožičky prijme do lržívania

v zmysie Zmllxry. O odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky spíšu poáčiavateť a
rrypožiěiavateť plotokoi, ktory na znak súhlasu s jeho obsahom obidve zrnluvné strany
podpíšu. Protokol tvod Pdlohu č. 2 zmluly a bude k nej pripojený bezodkladne po jeho
podpise. Zmlwné strany prehlasujú, že predmet l}požičky je v stave spósobilom na
dohodnuté užívanie.

Stavebné a technické zmeny na predmete vlpožčky je vypožičiavateť opráTnrený

vykonávať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom požiěiavateťa. Vypoáčiavateť
móže požaďovať úhradu rynaložených nákladov spojených s touto zaenou iba
v pípade, ak požičiavateť s touto zmenou súhlasil a súčasne sa zavlazal uhradiť tieto
náklady.

Vypožičiavateť preNasuje, že v pipade, ak vypožiěiavatef lrykoná stavebné

a tecbnické zmeny podťa čl. III ods. 3 Zmluvy so súhlasom požičiavateť4 nebude si od
požěiavateťa nárokovať protihodnotou toho, o čo sa v pdpade lykonania stavebných
a technických zmien na predmete v.jpožičky zr.ýši hodnota predmetu výpožičky.

Vypožičiavateť je povinrrý bezodkladne nahlásiť požičiavateťovi vzniknuté škody na
predmete výpožiěky.

Vypoáčiavateť sa zavžinlje dodržiavať platré právne predpisy súvisiace s predmetom
v}požičky najmá, avšak nielen na zachovanie bezpečnosti a ochrarry zdravia l'udí,
požiamoj ochrany, zál<on o ocbrane pdrody, občiansky zéťr.otltlk, tresbý zíkon,
stavebný zákon a pod.

Vypoáčiavateť móže lykonávať stavebné úpraly na predmete výpožičky ien po
predchádzajúcom písomnom súhlase poáčiavateťa a píslušného stavebného úradu.
Všetky stavebné úpravy lykonané v záqme vypožiěiavateťa hradí lrypožičiavateť.
Vypožěiavateť nemá právo na úhradu týchto nákladov poěas trvania zfiiluvy, ani po jej
ukončení. Úpravy, ktoré vypožičiavateť vykonal na predmete výpoáčky počas doby
ťypožíěky, je v prípade ukončenia rnýpožičky z akéhokoťvek dóvodu, vypožičiavateť
povirurý odstrániť na vlastré nrlklady a predmet výpožiěky uviesť do póvodného stavu,
pokiar sa zíniuvné strany nedohodnú inak.

Za škody spósobené na predmetoch vnesených a umiestnených vypožičiavateťom do

6.

8.



predmetu vlpožičky, požičiavateť nezodpovedá. Požičiavateť odporuča
rrypožičiavateťovi tieto predmety poistiť osobitrou poisttou zm.luvou.

9. Vypožičiavateť zodpovedá za pipadné škody alebo poškodenie pledmetu vlpožičky
vzniknuté pri nesprárnrom užívaní predmetu výpožičky a za škody spósobené
neplnením zIíkonných alebo zmluvných povinností, ato i v prípade, ak škoda bola
spósobená bez zavinenia Vlpožičiavateťa alebo treťou osobou, ktorej umožnil pdstup
do predmetu výpoáčky. Vlpoáčiavateť zodpovedá i za škodu, ktorá vmikne na
maj etku tretích os6b, ktoru spósobí srim a]ebo ktorá vznikne i bezjeho zavinenia, alebo
líorá boia spósobená tretími osobami, ktorým umožnil pdstup k predmetu aýpožičky či
už výslovne a.lebo konkludentrre,

10. Vypožičiavateí sa zavžintje, že sa o predmet výpožičky bude starať so starostlivosťou
riadneho hospodára, zabezpečujúceho jeho riadnu ochrarru pled odcudzením,
poškodením, zrričením alebo alcýmkol'vek znehodnotením spósobeným neprimeraným
konaním lrypožičiavateťa, resp. cudzími osobami, klor,.fin umožnil k predmetu
qfoožičky prístup.

11. Vypožičiavateť je povinný zabezpečovaí údržbu a sprálrr predmetu q.ípožiěky a
útádzať všetky nrlklady spojené s oblyklým udržiavaním predmetu vlpožičky
(údržba, bežné oprary) vrátane nákladov spojených s odstraňovaním poistných udalostí
bez nároku na ich kompenzáciu od požičiavateťa,

12. Y7požiěiavateli je povirmý rrmožniť požičiavateťovi alebo požičiavateťom povereným
pracor,rdkom na zéMade ich požiadania, vstup na predmet qpožičky za účelom
lykonania kontroly j eho užívania v zmysle tejto zrnluvy.

i3. Vlpožičiavateť sa zavázlje rešpektovať pdpadné pripomienky požičiavateťa, týkajúce
sa spósobu užívania predmetu výpožičky.

14. V prípade ukončenia výpožičky je vypožiěiavatel' povirrný vrátiť predmet vlpožičky
požičiavateťovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na oblyklé opohebenie,
pokiať sa znrluvné strany nedohodnú inak. V pdpade, že nepdde k dohode a ani
splneniu povirrnosti zo strany vypožičiavateťa, je požiěiavatel' oprávnený uviesť
predmet výpožičky do póvodného stalu na nííklady aÁzko vypožičiavate|a.

i5. Vypoáčiavateí sa zav'ázuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetlT skutočnosti
majúce vplyv na predmetrú výpoáčku ako napr. zmena adresy, prevod vlastníckych
pláv apod. Vlpožičiavateť berie na vedomie a súhiasí s tým, že všetky písomnosti
wátane r,;fuovede alebo odstupenie od zmluvy mu bude požičiavateť zasielať na adresu
uvedenú v ztá.h_laví tejto zrnluvy.

16. Vypožičiavateť z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdraia pi práci je povirurý
postupovať v sulade so zákonom č. 12412006 Z,z. o bezpeénosti a ocbrane zdtavia pi
práni v zneu neskorších predpisov najmá :

a) dodržiavať všeobecné zásady prevenci e a zákJadné podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochíany zdravia pi práci v ttživaných priestoroch píedmetu
výpožičky,



b) plniť všeobecné povinnosti zamestnávateťa v zbljme zaistenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (napr. zaberyečiť školenia, osobné ochranrré

pracovrré prostriedky a vhodné technologické postupy),

c) zodpovedať za stav bezpečnosti a ochrany zdravía pi práci T,rátane star,u

bezpečnosti technických zariadení poveren;hn zodpovedným vedúcim,

d) zabezpečit' v predmete výpožičky dodráavanie lydanóho zákazll fajčena,
zikaal požívanla alkoholicloých nápojov a omamných látok, ako aj iných
bezpečnostných mačení.

77 . Yypožíčíavatel' z h] adiska protipoáamej bezpečnosti je povinný dodržiavať zákon č.

31412001 Z.z. o ochrane píed požiarmi v znení neskorších predpisov, najmá je na
vlastné náklady povinný:

a) zabezpeěovať ochranu pred poáarmi v užívaných priestoroch predmetu

vlpožičky, najmá pri činnostiach spojených so zv}šeným nebezpečenstvom

vzniku požiaru, tieto nahlasovať vždy správcovi objektu a ďalej na miestach
so zýšenlým nebezpečenstvom vzniku poáarq v čase zr^ýšeného

nebezpečenstva vzniku požiaru ana podujatiaclr, na ktorych sa zúčastňuje

váčší počet osób,

b) zabezpeéiť operaťvne a bezproblémové spdstupnenie priestorov v pdpade
vzniku poáaru a to aj v mimopracorrrrom čase,

c) umožniť vykonanie preventívnych protipožiamych konhol.

18, Vypožičiavateí na vlastné náklady:

a) odstráni závady a poškodeni4 ktoré spósobil na predmete výpožičky sám,

alebo ktoré spósobili osoby združujúce sa v predmete l".ýpožičky,

b) vykon í drobné opravy súvisiace s uávaním predmetu l]poáčky,

c) lykoná opravy spojené s obvy,klým opotrebovaním predmetu rrypožičky.

19. Vypoáčiavateť nie je opráTrrrený prenechať predmet vlpoáčky, ani jeho časť do

nájmu, v[požiěky alebo dispozície tretej osobe bez súhlasu poáčiavatefa.
Vlpoáčiavatel' nemóže na predmet vypožičky, ani jeho éasť zriadíť záložné ptávo
alebo tento Áak zaťažiť. Vypoáčiavateť nemóže previesť všetky alebo niektoré svoje
práva alebo závázky z tejto Zmlal.y na tretiu osobu, iba že by s tým požičiavateť
písomne súhlasil.

20. Preberajúci sa zav'ántje časť pozemku registra ,,C" KN parc, ě.2565/1, o výmere 805

m2, lyznaěený v situačnom nákrese, ktory tvod pdlohu č. 3 tejto Zmluvy, celková
výmera 11 155 m2, druh pozemku: zasávaaá plocha a nádvori a zapísaný na liste
vlastníctva č. 2 pre k.ú, Devínska Nová Ves spdstupniť v plnom rozsahu na

volhoěasové aktivity požičiavateťa a širokej verejnosti na účei šporh.r a nelyrržívat'
alebo neposkytovať ho na komerčné účely.

21 . Yypožiěiavatef j e povirrný udržiavať čistotu a poriadok na predmete qipožičky.

6
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článok IV.

osobitné ustanovenia

Vďahy neupravené touto Zmluvou sa riadia pdslušnými ustanoveniami ziikona č.

40/1964 Zb. Občianskeho zíkoruíka a iných všeobecne závazných právnych
predpisov SR, ktoré uprawjú právne vá'ahy vzniknuté podl'a tejto Zmluly.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoťvek sporov z tejto zmluly alebo na
základe tejto zmluvy, bude ich riešenie v právomoci slovensloých súdov za pollžitia
slovenského práva.

V}požička bola schváená uznesením Miestneho zastupiteťstva mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 3 6 l 5 l 2021 dna 25.0 5.202I.

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podťa tejto Zmlu\,T sa

považuje v konkrétnom pipade za splnenú dňom prevzaíia písomnosti alebo
odmietnutím tuto písořnnost' prevztať. Ak sa v pripade doručovania prostredníctvom
poštového podniku vráti doručovaná zásieka ako nedoručená alebo nedoručiteťná
z akéhokoťvek dóvodu, považuje sa takáto zásielka za doruěenú dňom jej wátenia
adresátovi. ÚOinky doručenia nastanú aj vtedy, ak píjemca písomnosť v odbemej
lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmad; v tomto pípade sa zásielka považuje za
doruěenú dňom jej wátenia adresátovi. Pre doručovanie je rozhodná adresa zrrrluvných
strán uvedená v záhlaví tejto zmluly alebo iná adresa, ak bola druhej zmluvnej strane

písomne oznámerrá.

Ochrana osobných údajov je zabezpeěovulá v súlade so zákonom é. 1812018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorych zákonov ako aj s

Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady @Ú) 20161679 z 27. apríla 2016 o

ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údaj ov a o vo]]nom pohybe tak}chto
údajov, ktorým sa zrušuje smemica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov). Informácie sú zverejnené na webstránke https://wwwbukovcana.slď
v záložke ,,Osobné údaje".

5.

Clánok V.

Spoločné a závereéné ustanovenia

L Zmluva je vyhotovená v štyroch lyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom ako
požičiavatel' tak lrypožičiavateť obdrží po dvoch lyhotoveniach,

2, Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluly sú nasledovné prílohy:



4.

J.

Pdloha č. 1 - Situačný nrikres Predmetu výpožičky

Pdloha č. 2 - Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu lrypožičky

Pdloha č. 3 - Situačný nakres

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požičiavatel'a
alebo lypožičiavateťa podlia § 47a ods. I zékona č, 4011964 Z. z. Občianskeho

zákonníka v spojení s § 5a ods. 6 a9 a 13 zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom
pdstupe k informácirlm. Ak je zrrluva zverejnená viaceny'mi spósobmi alebo viacerymi
účastníkmi zrnluly, roáodujúce je prvé zverejnenie zmlulT.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné \ykonať len po odsúhlasení oboma
zmluvrrými §tranami formou písomných dodatkov.

5. Ak sa preukiáže, že nielíoré z ustanovení tejto Zínluvy je neplatné alebo sa stane

neúčinným, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za nrásledok neplatnosť alebo

neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy alebo Zmlulry saínotnej. V takomto pdpade sa

zmluvné strany zaviizujú nahadiť takéto ustanovenie novým znením tak, aby bol
zachovaný účel sledovaný touto Zmluvou a bol v sulade so všeobecne

záv'únými právnymi predpismi. Do prijatia nového znenia dotknutého ustanovenia sa

pre daný vďah použijú také ustanovenia zákona, ktoré ho upralujú najbližšie.

6. Zm7uvné strany r,yhlasuj ú, že ich zmluvná voťnosť nie je ničím obmedzená, že si tuto

zmluÝlr pťeěítali, jej obsahu porozumeli. Jej obsah zodpovedá ich skutočnej, slobodnej

a vrižnej v6li. Neuzaweli ju v tiesni, v omyle ani za nápadne nev,ýhodných podmienok,
na znak čoho ju svojimi vlastnoručnými podpismi potwdzujú.

V Bratislave dňa: ,i0.6 . 2c2 4

Za ZŠ I. Bukověana 3

zÁKLADNÁ šxot-l
Ul- l. Bukovčana č,3

841 0i BratisleVa

riaditeťka

V Bratislave dňa /O 6. zoz ,l

DNV ŠPORT, spol. s r.o.

DNv..l t s.r.o.
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Odovzdávajúci:
Názov:
so sídlom:
tČo:
Štatutámy orgánl

Preberajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutá,rny orgán:
Ičo:

Za odovzdávajúceho:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
U|, |, Bukovčana č, 3

841 07 BratisiaVn

predmet odovzdania:
Nehnuteťnosti v katastrálnom území Devínska Nová Ves, vedených Okesným uradom
Bratislava" katastrán}m odborom pre okes Bratislava IV, obec Bratislava-m. č. Devínska
Nová Ves:

a) časť pozemku registra "C' KN o výmere 805 m2, parc. č.2565t' o celkovej výmere 1 1 155

m2, druh pozemku zastayaná plocha a nádvorie, zapisaný na liste vlastníctva č.2, zverený

do správy odovzdávajúceho na základe protokolu č. 8812021 zo dňa31.05.2021"
b) čast' pozemku registra,,E" KN o výmere 11 618 m2, parc. ě.3798t278 o celkovej aýmere

t2 57I m2 , druh pozemku tívalý trávnaqý porast, zapisaný na liste vlastníc tva č. 4172,

zverený do správy odovzdávajúceho na základe protokolu č.8812021 zo dňa3l.05.2021,
c) časť pozemku registra ,,E" KN o výmere 5l7 m2, parc. ě, 3800 o celkovej výmete 1 194

m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastnictva é. 4172, zverený do

správy odovzdávajúceho na ziklade protokolu č. 8812021 zo dna31.05.2021,
d) časť pozemku registra ,,E" KN o r.;írnere 394 m2,parc. č, 3879/1 o celkovej rlýmere 710

m2, druh pozemku ostatná plocha, zapisalý na liste vlastníctv a č. 41'12, zverený do správy

odovzdávaj úceho na ziáklade protokolu 88l202l zo dňa 3i.05.202i.

V Bratislave dna 40,6. ZaI4

Protokol o preyzatí a odovzdaní nehnutel'ností

základná škola
l. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava
31 780 865
Mgr. Renáta Balogová, riaditel'ka

DNV ŠPORT, spol. s.r.o.
Ishijská 6, 84i 08 Bratislava
Andrei Darriel Kiszel. konatel
35 9l9 264

Za preberajúceho:

Mgr. Renáta Balogová
riaditel'ka
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