Dodatok číslo 11 88 0077 03 01
k Protokolu číslo 11 88 0077 03 00 o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
(ďalej ako „dodatok“)

Vlastník:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom
IČO: 00 603 481
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“ alebo aj ako „hlavné mesto“)

Správca:

Základná umelecká škola Františka Oswalda
Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava
zastúpená riaditeľkou školy Mgr. art. Dianou Višackou
IČO: 36 071 331
(ďalej aj ako „preberajúci“)
(preberajúci a odovzdávajúci ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Preambula
Dňa 15.12.2003 bol uzatvorený Protokol č. 11 88 0077 03 00 o zverení správy
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov (ďalej ako „protokol“), predmetom ktorého sú nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka: (i)
stavba na pozemku parc. č. 4887, súpisné číslo 2937; popis stavby ZUŠ-Daliborovo.nám.2, (ii)
pozemok registra „C“ KN parc. č. 4887 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 565 m², (iii)
stavba na pozemku parc. č. 1091, súpisné číslo 1626; popis stavby ZUŠ-Gessayova 8, (iv)
pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1091 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1960 m² a (v) pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1092 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1895 m².
Z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení a úpravy vykurovania v objektoch
Základnej umeleckej školy Františka Oswalda na Gessayovej ulici a na Daliborovom námestí,
je potrebné doplniť hodnoty zverených stavieb o údaje technického zhodnotenia za účelom
zosúladenia účtovných údajov s údajmi uvedenými v protokole. Na základe uvedeného
pristúpili strany protokolu k uzatvoreniu tohto dodatku.
Článok 1
1.

Strany protokolu sa dohodli, že účinnosťou tohto dodatku v Článku 2 protokolu sa text:

„Objekt:
ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava
A) Stavby :
▪ stavba na pozemku parc.č. 4887, súpisné číslo 2937 ...................................2 393 353,- Sk
B) Pozemky :

▪ pozemok parc.č. 4887, zastavaná plocha o výmere 565 m2 .............................847 500,- Sk
ZUŠ Gessayova 8, Bratislava
A) Stavby :
▪ stavba na pozemku parc.č. 1091 , súpisné číslo 1626 ..................................3 657 630,- Sk
B) Pozemky :
▪ pozemok parc.č. 1091, zastavaná plocha o výmere 1960 m2 ......................... 2 940 000,- Sk
▪ pozemok parc.č. 1092, zastavaná plocha o výmere 1895 m2 ..........................2 842 500,- Sk

nahradí textom:
„Objekt:
ZUŠ Daliborovo nám.2, Bratislava
A) Stavby :
▪ stavba na pozemku parc.č. 4887, súpisné číslo 2937
Obstarávacia cena.........................................................................................79 444,76 Eur
Oprávky..........................................................................................................31 513,58 Eur
Zostatková cena k 31.10.2021........................................................................47 931,19 Eur
Technické zhodnotenie (úprava vykurovania)...............................................46 336,64 Eur
B) Pozemky :
▪ pozemok parc. č. 4887, zastavaná plocha o výmere 565 m2 ..........................28 131,85 Eur
ZUŠ Gessayova 8, Bratislava
A) Stavby :
▪ stavba na pozemku parc. č. 1091 , súpisné číslo 1626
Obstarávacia cena.......................................................................................121 411,07 Eur
Oprávky..........................................................................................................48 160,86 Eur
Zostatková cena k 31.10.2021........................................................................73 250,14 Eur
Technické zhodnotenie (rekonštrukcia soc.zar.).............................................43 572,73 Eur
B) Pozemky :
▪ pozemok parc.č. 1091, zastavaná plocha o výmere 1960 m2 ....................... 97 590,12 Eur
▪ pozemok parc.č. 1092, zastavaná plocha o výmere 1895 m2 ..................... 94 353,71 Eur“

Článok 2
1.

Ostatné ustanovenia protokolu zostávajú nezmenené.
Článok 3

1.
Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2.
Tento dodatok je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa
ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.

Článok 4
1.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
každá strana dostane 3 exemláre.
2.
Strany protokolu si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa 30.09.2021

V Bratislave dňa 14.09.2021

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Základná umelecká škola Františka
Oswalda

v. z.
––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v. r.
–––––––––––––––––––––––––––
Mgr. art. Diana Višacká
riaditeľka

