Protokol č. 11 88 0359 14 00
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
ODOVZDÁVAJÚCI:

Základná umelecká škola
Exnárova 6, 821 03 Bratislava
Zastúpená riaditeľkou Mgr. Anna Miklovičová
IČO: 31 769 403

PREBERAJÚCI:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.
IČO: 17330190

Článok 1
Predmetom odňatia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy je
nehnuteľnosť v katastrálnom území Ružinov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Exnárova 6:
Stavba súp. č. II. 3124 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1197/126, parc. č.
1197/127, parc. č. 1197/129, parc. č. 1197/130, parc. č. 1197/131, parc. č. 1197/140, zapísaná
na LV č. 1
obstarávacia cena ..............................................................................46 727,41 Eur
oprávky...............................................................................................46 727,41 Eur
zostatková cena...........................................................................................0,00 Eur

Článok 2
1) Správa nehnuteľného majetku sa odníma v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy číslo 1570/2014 zo dňa 22.05.2014.
2) Na nehnuteľnosti viaznu tieto práva a záväzky:
- nájomná zmluva č. 2011-01 zo dňa uzatvorená dňa 11.7.2011, v znení dodatku č. 1
k nájomnej zmluve č. 2011-01, uzatvorenom dňa 31.10.2011, ktorou prenajímateľ Základná
umelecká škola Exnárová 6, Bratislava, prenechala do nájmu byt v materskej škole na
Exnárovej 6 v Bratislave, na dobu určitú do 31.12.2015, nájomcovi Jaroslave Dušovej,
- nájomná zmluva č. 01/2011 o nájme nebytových priestorov uzatvorená dňa 19.12.2011,
v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.5.2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov na
prevádzkovanie materskej školy.
Nájomné zmluvy uvedené v tomto bode budú odovzdané preberajúcemu spolu s týmto
podpísaným protokolom.
3. Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete odovzdania neeviduje žiadne finančné
záväzky a pohľadávky k dátumu odovzdania , týkajúce sa predmetu odovzdania.
Článok 3
Nehnuteľnosti sa odovzdajú do správy preberajúceho dňom nadobudnutia účinnosti tohto

protokolu. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zverenia bude spísaný ku dňu
odovzdania nehnuteľnosti.
Článok 4
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Článok 5
Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Protokol č. 11 88 0 0359 14 00 je vyhotovený v 11-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné
mesto SR Bratislava obdrží 8 exemplárov a Základná umelecká škola obdrží 3 exempláre.
Článok 7
Strany po prečítaní protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali.
V Bratislave, dňa 15.8.2014

V Bratislave, dňa 12.9.2014

Odovzdávajúci:
Základná umelecká škola
Exnárová 6
v. r.
______________________
Mgr. Anna Miklovičová
riaditeľka ZUŠ

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava:
v. r.
__________________________
doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
primátor hl. m. SR Bratislavy

