
ť ú flort
Protokol ó. 8812021

o zverení nehnutel'ného majetku vo vlastnictve mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
a nehnutel'ného majetku vo vlastníctve hlavného nresta SR Bratislavy zvereného mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a s ním
súvisiacich práv a závázkov do sprály svojej rozpočtovej organizácie, ktorou je Základná škola

Ivana Bukovčana 3, 84l 08 Bratislava v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh, pre ktoré bola
zriadená 1d'alej len ..Protokol" ).

Vlastník/Správca:
Názov:
Sídlo:
Štatutámy orgárr:
Ičo:
DIČ:
IBAN:

a

Správca:
Názov:
so sídlom:
Ičo:
Štatutámy orgáLrr:

IBAN: pdjmový
výdavkový

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17lA, 843 10 Bratislava
Dárius Krajčír, starosta
00 603 392
2020919109
SK31 0200 0000 0000 0162 4042

(ďalej len .,odovzdávajúci")

zák]adná škola
I. Bukovčana 3. 84l 08 Bratislava
31 780 865
Mgr. Renáta Balogová. riaditel'ka
SK83 l100 0000 0026 2684 4079
SK64 1100 0000 0026 28820214
(ďalej len ..preberajúci")

preambula

Odovzdávajúci je zriaďovatelom preberajúceho, ktonýje rozpočtovou organizáciou podl'a § 21

ods. l zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektoďch zákonov v znení neskorších predpisov.

čl, t

1, Predmetom zverenia sú nehnutel'nosti v katashálnom území Devinska Nová Ves, vedených
Okesným úradom Bratislava, katastráln),rn odborom pre okes Bratislava IV, obec
Bratislava-m. č. Devínska Nová Ves

1.1. vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, katastrálne územie
Devínska Nová Ves:

označenie predmetu zverenia obstarávacia cena v
EIIR

a) stavba - Základná škola na ul. Ivana Bukovčana 3, súpisné
číslo 6126 zapisaná na liste vlastníctva č. 2328, 1565960,75
nachádzajúca sa na pozemku reg. ,,C" KN, parcelné č.



2565i2 o r,ýrnere .{ 1 l7 nrr. drul-r pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaný na liste r{astníctr,a č. 2

b) stavba Elokovarré pracor,isko ZŠ na ul. Ir ana Bukol čana
l. sťlpisné číslo 5,129 zapísaná na liste \,lastníctr.a č. 2328.
nachádzajúca sa na pozenku reg. ,,C" KN parcelné č,, 15l. Ja) /o§ 

^)zapísaný na liste r,lastníctva č. 2328. okrem časti starb;,
ktorá slťrži ako dohlador,é centrum a je r,yznačené
v situačnom nákrese. ktorÝ tvori prílohu č. 1 tolrto Protokolu

c) pozenrok registra ..C'' KN. parcclné čislo 151 o r"lnnere
l 12E mr, druh pozemku zastavaná plocha a t-rádr.orie. 2,24.66
Zapisaný na liste \ lastníctl,a č. 2328

d) pozemok registra ..Cl" KN. parcelné číslo 152 o výnrere 2
.187 m'" druh pozemku zastavané ploclry a rrádvoria, 3l1.52
zapísaný na liste \,lastníctr,a č. 2j28

1.2. r,o vlastrríctve Hla,"tiého tnesta SR Bratislavy. katastrálne úzernie Der"irrska Nor.,á Ves.
zl,erené do sprár,y nrestskej časti Bratislar.a - Der,ínska Nor.á Ves so l.šetkl.rni prár,arrri
a závázkami:

Uznaóenie předmetu zl,erenia Obstarár'acia cena v
EUR

a) pozenrok registra..C" KN. parcelné číslo 2565/2 o vjmere

'1 l17 rn]. druh pozernku zastavané plochy a nádr.oria.
zapísaný na liste r{astníctva č. 2. zverený zr.erovacil-t-t OOO')O

protokolom č. l1 880095 16 00 zo dria 8,3.2016,

b) pozcmok rcgistra ..C'' KN. parcelné čislo 2565/31 1

o l.jmere 3 l l rn'. drulr pozemku zastavané plocl,t;,
a nádr,oria, zapísaný na liste Vlastnictr,a č.2, zl.erený 20 358.13
zveror,acín protokolon č. 11 880095 l6 00 zo dr]a
8.3.201 6.

c) pozemok regislra..C'' KN. parcelné číslo 2565/1 o i,ýrrrere
11 155 nr]. druh pozernku zastavané ploclry a nádr,oria. l 80ó.Oózapísaný na liste vlastníctva č.2. zverený zverovacírn
protokolom č. l1 880095 16 00 zo dňa 8.3.2016,

d) pozcmok rcgistla ..E" KN. parcelné číslo 3798/278
o výmere 12 571 m]. drulr pozemku tn-alý trár,natý porast. 

2 5()].68
zapísanj- na 1iste r,lastníctr.a č. 1l72.. zverený zverovacitn
protokolom č. 9l,'9l zo dňa 30.9.1991.

e) pozemok registra..E'- KN. parcelné číslo 3879/1 o výmere
7l0 r-rr]. druh pozemku ostatná ploclra, zapisarrý r-ra liste
r,lastníctya č. i172, zvereny zverovacírn prótokolorn č. 1 1 j )j5' t 5

880.+.+0 19 00 zo dňa l1.11.2019.

í) pozcrnok rcgistra..E,'' KN. parcelr,é číslo 3800 o výnere l
194 rn', druh pozemku trvalý trár,natý porast. zapísaný na 

237.80
liste vlaslníctva č. 4172. zverený zr-erol,acim protokolorn
č. 11 880,140 19 00 zo dňa l1.11.2019.



).

1.

2.

1.

l.

čt. ll

Predmetonr tohto Protokolu je bezodplatné zvetenie rrrajetku ,,.o l,lastníctve alebo sprár,e
mcstskcj časti Bratjs]ava Del,ínska Nová Ves ul,cdeného v Č1. I a s nílrr súr,isiaciclr prál,
a zár,ázkov Základnej škole na ul. I. Bukor,čana 3. v Bratislave-Der,ínskei ir-olei Vsi (d'alej
1en,,predrnet zverenia").

Pod sprár,ou zverenélro majetku sa lozullie optávncnie sprálcu. zvelený nrajetok držať. užívat'
rra plnenie úloh r,rállci prednretu čirrnosti. brat'úžitk; a naklailat' s nírn r, súlade so zákononl
SNR č. ] 38/l99l Zb. o rnajetku obcí v znení neskorších predpisol a Zásadarni hospodárenia
s tnajetkotn lrlarrrého mesta Slor.enskej republiky Bratislar,1, zvercným do sprár,y Mestskej
časti Bratislava-Dcvinska ir..or,á Ves a s majetkom l.lastnlrr, .

Účelom zlerenia n-rajetku je užír,at' píednret zverelria na zabezpcčenie podporv rozr-oja
osobnosti detí a rnládeže r,l"chádzajúc zo zásad h.urnanizmu, rovnakél,to zaobclrádzania,
tolerancic, demokracic a \,lastenectva. ato po Stránke rozunror.ej. mrarrrej, etickej,
estetickej. pracor.nej a telesne.j. Poskltuje det'om a rnládeži základné poznatk1,. zručnclsti
a scltoprrosti 1.oblastl jazl,Lor,ej, pdrodovednej. spoločenskol ednej. urneleckej. športor,ej.
zdravotnej. dopravnej a d'alšie poznatk1- a zručnosti potrebrré na jeho oíientáciu r,žir.ote
a v spoločnosti a na jeho d'n|§i1 1,ýchor:u a l,zdelár,anie.

Preberajúci na základe tohto Protokolu bude r,l,konál at' sprár,u uvederrl,ch nehnutel'ností l,
znysle platných prár,nl,clr predpisor" a uznesení Miestneho zastupitel'st\,a mestske.j časti
Bratislar,a - Der,ínska t.,\or,á Ves. Štarutu blarného mesta SR Bratislal.y a Zásad hospodárenia
s nlajetkorl ]rlalnélro trresta SR Bratislar1, zvereným do sprár,l,nrcstskej časti I]ratislava-
Der,ínska 1..ol,á Ves a s majetkom rlastnj,rn tak, aby odovzdár,ajúcemu nevznikla žiadna škoda.

čt. rll

Prer-od sprár,1- r-n ai etku obcc sa uskutočňuic ku dňu rradobudnutia irčirrnosti tolrto
protokolu.

O odol,zdaní a prevzatí majetku obce bude spísaný a podpísaný odor-zdár.ajúci a preberací
protokol.

čl. rv

Odorzdárajúci vyl.lasuje. že na prednrete zlerenia neviaznu žiadne dllr1. brerrrerrá. ani iné
prár,ne por"innosti. s r"ýnimkou cllhor,. brerr.ier. alebo iný,ch prár,nyclr povinností uvedených
\, 1omto Pt,otokoie.

Prebelajúci berie na vedomie. že rra častiach pozenkor,reg, ,.E" KN:

a, parcelné číslo 3798/278 o r,.r,met e 12 571 nr'" druh pozemku trr,,alý trár.natý porast.
b. parcclné číslo 3879i 1 o vjrrrere 7l0 rn]. drul-r pozemku ostatrrá plocha
c. parcelné číslo 3800 o r,ýr,tlere 1 19.{ m'. druh pozemku tn alý trár,natý porast

zapísarrých rra liste \ lastníctva č. 4172 r, katastrálnorrr úzerní DevinskaNová Ves" r,edených
Okrcsnýn úradom Bratislava. katastrálnlm odborom pre okres Bratlslava IV sa rrachádza
stavba uskutočnená r,rámci realizácie projektu ,,Rel,italizácia školského dvora na
rlultilurrkčrré športo\,é ihrisko" podl'a Zmluvy o ztlružení č. 212010 zo dňa 04.08.2010
rrredzi lrlavnyn mestom Slol,enskej republiky Bratislavy so sídlom Pritrraciálne rrál. l,

4.



81,1 99 Bratislar,a. IČO: 00603,+81 ako zdrrržovatel'on] 1 a Baseballol,ýnr kluborn žiaci
Tupoler,ova. o.z (r, súčasnosti občianske združcnic s názvonr FIGHTING FLIES
BRAI'ISLAVA) lCO: 42127980 ako združol,atel'orn 2. ktorej spoluvlastrrícky podiel rná
blt'určený medzi združol-ateronr 1 a združol atel'onr f.

3. Odovzdávajúci nceviduie schodok l-rospodárerria na majetku, ktoIý jc predmetom n,crenia.

.{. Odol,ztlár,ajúci a prebera_júci r,1,1Tlasujťl. že inr je znárnt, stav predmetu zverenia aje v slave
r,hodnonr a spósobilom na užíranie na zverený účcl,

5. Preberajúci sa zar,ázuje nak]adať so spravor,anýn n-raietkom lrospodárne a účelr-re a
odpisovat' zlerený nlajetok v súlade s platrrýrrri účtor,rrýrni píedpisnli.

6. Prebelajúcije polirrnj udržiavat" predmet zl,erenia v sta\.e. \, akom hcr prevzal s prihliadnutím
na oblykló opotrcbenie. Preberajúci je povinrý zabezpečor,ať bežnú údržbu a drobné oprar,y
na predmete zl erenia a ulrrádzať náklad1,stj,rrr spojené bez nároku na iclr kornpenzáciu od
odor.,zdár ajúceho do rl,šk1, 5 000.- € r,očne, Preberajúci a odovzdár,ajúci sa dolrodli. že prc
posúdenie. čo sa rozumie drobrrýrrri opralami abežnou írdržbou. sa podporne použi.jťl

ustanovenia nariadenia vlády SR č. 8711995 Z.z,. ktorým 56 ,,,1,konár"ajú niektoré
ustanor,enia zákona č, 1011961 Zb. Občiansky zákorrnik v znení treskorších predpisor,. Za
drobné opravy a bežnú údržbu sa budú polažovat'i opfavy a údržb1, rT eur,edené r, nariadení
r lád1,. pokial'j ednorazor,Ý náklad na ich r,l,konanie nepresiahne čiastku 500,- EUR. Oprar.u
a írdržbu r,ýt'al.ol, a kuchl,nskóho zariadenia (strojol) zabezpečuje r,plnotn rozsahu
pťeberajúci a nákladl,na túto opravu a úclržbu sa nezaptrčítavajú do sum1, 5 000.- € ročne
detinovarrej v drulrej vete tohto bodu.

7. Preberajúci sa zalázuje. že llnančné prostriedk1, rlr-raložcnó na opra\,u a údržbu l znrl,sle
predchádzaj úccho bodu bude realizor,at' z r,lastných tinančný,ch zdrojol,. prípadne zo
zdrojov poskltr-rutých tletíni osobanli (napr. dotácie a iné). pričom preberajírci l.1,hlasuje.
že r budúcnosti. a to aj l prípade odriatia sprál,y, si nebude od odor,zdár,ajúceho nárokor-ať
úhradu firrančných prostriedkor, \,),naložených na 1,1ššie uvedené opra\:\, a údržbu. ktoré
píeberaj Úci \,),konal

8. Preberaiťlci sa zar,ázuje posk)1ola1' odovzdá\,aj úcemu potrebnú súčimost'pri výkotle opt,ár

a údržb1, ako aj potrebnej rekorrštrukcic kedl,koh,ek a znášať obmedzenia v užírani
predmetu zvcrcnia r" rozsahu ngyl,hnltl-tonl na r.l,konanie týchto činností. V opačnonr
prípade zodpol,edá za škodu r.zrrikrrutú odol,zdár,aj úcem u nesplneníln tejto sťrčinnosti.

9. Odovzdávajúci sa zar,ázuje l.zrn}sle prár nl,clr predpisor vl,konávat' odborné prehliadki.,
a odborné skušky lyhradenýclr teclrrrických zariadení pll,noých. eleltlických a tlakorj,clr. ale
len tých. ktoró sú súčasťou kotolne a odborné plelrliadky kotolne.

l0. Driom zverenia majetku do sprár,r, zaradit' zleren_ majetok do svoj ej účtovnej er,idencie a

1,1,konár,ať irrr,entarizáciu v súlade so zákonom o účtovníctl,e.

1i, Preberajúci sa zal,ázuje poskltrrút' odovzdár,ajúcenru bezodplatrre učebne. pr,ístup k rlinr
a WC na ťlčel_v konarria volieb a Ieí-elenda podl'a potreb1,. Odovzdávajúci požiadavku
nahlási preberajúcetnu minimálne 30 dni vopred. V pfipade objektí\,ne nepredvidatel'ných
situácií (napr, plnerrie úloh uložerrých alebo odporúčarrýclr orgárrmi verejrrej moci) sa
preberajúci zavázule tento píístup zabezpečiť operatírne podl'a dohodl,s odovzdávaj úcirn,



72. Odovzdávajúci berie na vedomie, že veci a zaiadenia ylesené do predmetu zverenia nie sú
poistené; odovzdávajúci má možnosť na vlastné náklady uzavriet' s príslušnou poisťovňou
poistnú zmlur,.u naveci a zaiadenia, ktoré sa v predmete zverenia nachéÁzajú.

13. Odovzdávajúci prehlasuje, že budovy sú poistené zmluvou č.84/2015 uzatvorenou medzi
mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a poisťovňou LrNIQA, dňa 14.05.2015.
V pdpade zániku poistenia predmetu zverenia je preberajúci povinrrý predrnet zverenia na
vlastné náklady poistiť ak odovzdávajúci neuzatvori poistnú zmlur,.u na predmet zvetenja
arri do pátnástich (15) pracovných dni od zániku poistenia. O zániku poistenia predmetu
zvereniaje odovzdávajúci povinný preberajúceho informovat' najneskór do troch (3) dní od
zrániku poistenia.

14. Preberajúci sa zav'ánýe časť pozemku registra,,C" KN parc. č.2565ll ovýmere 805 m2,
vyznačený v situačnom nákrese, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Protokolu, celková vljarrera
1 1 155 m2, druh pozemku: zastavanáplocha a nádvoria zapísaný na liste vlastníctva č. 2 pre
k.ú. Devínska Nová Ves sprístupniť v plnom rozsahu na vol'nočasové aktivity školy
a širokej verejnosti na účel šporh-r a nevyužívať alebo neposkytovať ho na komerčné účely.

2.

J.

1.

).

1.

C|. V
prechodné a zár,erečné ustanovenia

Protokol o zvereni je vy-hotovený r,6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorýclr odovzdár,ajúci
dostane 4 (štyri) r,ylrotovenia a preberajúci 2 (dt,e) jej vyhotor ctlia.

Ztnerry a dodatky k totnuto Protokolu je ,162n{ r,,1,konať len po odsúhlasení oboma
zrnluvnPni stranatni íbmrou písonrných a očíslol,arrých dodatkol.

Odovzdávajúci a preberajúci prehlasujú. že si tento protokol pred podpisom prečítali. že
bol uzatvorený po r,zájomnom prelokovaní podla ich slobodnej r,óle. určite. r,ážne. nie
v tiesni a ani za trápadne nevj,hodných podtnienok.

Súhlas so zverením majetku dalo Miestr.e zastupitel'stvo rncstskcj časti Bratislar-a
Devínska Nol,á Ves uznesením UMZ č. 35/5/202l na svojom zasadnutí dňa 25.05.2021
v súlade s § 9a zákona č, 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení lreskoršíclr predpisov.

Tento protokol nadobúda platnost' dňom jeho podpisu zo strany odovzdár,ajúceho aj
preberajúceho a účinnost' drlom nasledu.júcim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle
odclvzdál,ajúcel-ro podf a .§ .{7a ods. l zákona č. 40/1964 Zb. Občianskclro zákoruríka
vspojenís§5aods.6a9zákonač,211/2000Z,z,oslobodnornprístupekinfonláciám.

v Bratislave dňa
3t NÁl

V Bratislave dňa
J 1 vÁ.L ?021

Za odovzdár,ajúceho: Za preberajúceho:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
lJI. l, Bukovčana č. 3

8+vl BlA|lislay a /
/-Dl--{<soa=-
Mgr. Renáta Balogová

riaditelka
ž"


