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Protokol o pr evzatí a odovzdaní nehnutel'ností

Odovzdávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutámy orgán:
ICO:

Preberajúci:
Nrizov:
so sídlom:
Ičo:
Štatutámy orgán:

Mestská čast' Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská I7 /A,843 10 Bratislava
Darius Kraj čír, starosta
00 603 392

základná škola
I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava
31 780 865
Mgr. Renáta Balogová, riaditeťka

predmet odovzdania:
Nehnuteťnosti v katastrálnom území Devínska Nová
Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava
Nová Ves:

ves, vedených okresnj,rrr úradom
[V, obec Bratislava-m. č. Devínska

l. r,o vlastnictve mestskej časti Bratislava Devinska Nor,á Ves. katastrálne úzenric Der.,ínska
Nová Ves:

a) stavba - Základná škola na ul. ]r,ana Bukorčana 3. súpisné čislo 6126 zapísarrá na liste
\,]astnict\.a č.2328. rrachádzajúca sa na pozemku reg. ..C" KN. parcelné č. 2565/2
o l.ýmere .1 1 17 m2. druh pozenrku zastavaná plocha a rrádvorie. zapísaný na lrste
rlastt-tíctva č. 2

b) stavba Elokovar-ró pracorisko ZŠ na ul. Ilana Bltkor,čana 1. súpisné číslo 5,129
zapisaná na liste vlastníctl a č. 23 28. nachádzajúca sa na pozemku reg. ..C" KN parcelné
č. l51. zapísanÝ na liste \,lastníctva č. ]328. okrem časti stavby, ktorá slúži ako
dohl'ador,é centrun

c) pozernok registra ..C'' KN. parcelné číslo 151 6 l.jmere 1 128 mr, druh pozemku
zastal,aná plocha a nádl,orie. zapísarrý na liste vlastníctva č. 2328

d) pozemok registra ..C'' KN. parcelné čislo 152 o výmere 2 487 tl,t2, drulr pozerrrku
zastavané plochy a nádr,oria. zapísaný rra liste vlastníctva č. 2328

2. r,o r-lastníctr.e Hlavného tlesta SR Bratislar.y. katastrálne úzernie Devít-rska No,,,á Vcs.
zr.,erené do správy mestskej časti Bratislava Devirrska Nová Ves so r,šetk}rni prál,arni
a závázkami,.

pozemok regislra ..C" KN. parcelné číslo 256512 o výnere :l 1 17 rn], drulr
pozemku zastavané ploclry a rrádr.oria. zapisaný rra liste l lastrríctva č, 2, zverený
zverovacím protokolom č. 11 880095 16 00 zo dňa 8,3.2016

pozemok registra .,C" KN, parcelné čislo 2565/3l 1 o vPnere 3 1 1 m', druh pozemku
zastavanó plochy a nádvoria, zapísarrý na liste vlastníctl.a č. 2, zverený zverovacínr
protokolom č. 11 880095 16 00 zo dria 8.3.2016

a)

b)



c)

d)

e)

pozemok registla ..C'' KN. parce lné čislo 2565i 1 6 1,ýmere l l 1 5 5 m], drulr pozetrrku
zastavané ploclry a riádvoria. zapisaný rra lisle r,lastníctva č, 2. zverený zr,erovacínt
protokolrlm č. 11 880095 16 00 zo dria 8.3.2016

pozenlok registra ..E" KN. parcelné číslo 3798i278 o výmere 12 571 m:. druh
pozcmku tnalý trár.natý porast, zapísarrý na liste \ lastnictr,a č. .{172, zverený
zveror,acím protokolom č. 91,'9l zo dňa 30.9.199l

pozemok registra ..E" KN. parcelné číslo 3879/1 o výmere 710 rrr', druh pozetnku
ostatná ploclra" zapísarrý na liste vlastnícŇ,a č. 1172,zl,erelý zverovacínr protokolonr
č. 11880110 1900 zodňa l1.11.2019

pozenrok registra ..E'' KN. parcelné čislo 3800 o l.ýnere l 19,1 tr,', druh pozerrrku
tn,alý trá\natý porast, zapisaný na liste l,lastníctva č, :l172, zverený zverovacítlt
prolclkolotn č. 11 88&+10 19 00 zo dňa 11.11.2019

v Bratislave dňa
0l lúu 2021

Za pteberajúceho:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul, l, Bukovčana č. 3

841 07 BratislaVa

Mgr. Rgláta Balogová
riaťlitel'ka

Za odovzdávajúceho:


