
P r o t o k o l   č.  1/2019 
    

o zverení   n e h n u t e ľ n é h o  majetku obce a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 

Materská škola, Miletičova 37, 821 09 Bratislava 

 

 

Odovzdávajúci:  Mestská časť Bratislava-Ružinov  

                           so sídlom: Mierová 21, 827 05 Bratislava  

                           zastúpená: Martinom Chrenom 

                           starostom 

                           IČO: 00603155 

                           /ďalej len „odovzdávajúci“/ 

 

 

Preberajúci:        Materská škola  

                           Miletičova 37, 821 09 Bratislava 

                           zastúpená: Eva Bednaričovou 

                          riaditeľkou  

                           IČO: 31786995 

                           /ďalej len „preberajúci“/ 

 

 

 

Čl. I 

 

     Predmetom zverenia nehnuteľného majetku vo vlastníctve odovzdávajúceho je technické 

zhodnotenie budovy - projektová dokumentácia na stavebné a dispozičné úpravy existujúcich 

priestorov a oprava strechy Materská škola – Miletičova 37, 821 09 Bratislava, ktoré bolo 

zrealizované autorom projektu: Ing. M. Hajtmaník, Ing. M. Šajtlava PhD., 3MPateliér, s.r.o., 

Pánska niva 29, 920 01 Hlohovec pre  Mestskú  časť Bratislava-Ružinov  ako objednávateľa. 

 

 

Čl. II 

 

1. Majetok uvedený v Čl. I odovzdávajúci zveruje preberajúcemu bezodplatne. 

 

2. Zverenie nehnuteľného majetku uvedeného Čl. I tohto protokolu do správy preberajúcemu 

bolo dohodnuté zmluvnými stranami tohto protokolu na dobu neurčitú odo dňa 01. 04. 

2019. 

 

3. Obstarávacia hodnota nehnuteľného majetku špecifikovaného v Čl. I tohto protokolu 

a zvereného na základe tohto protokolu je celkom s DPH 2 040,00 Eur. 

 

4. Preberajúci je povinný hospodáriť so zvereným majetkom v súlade so zákonom   

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR 

Bratislavy v znení neskorších dodatkov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia 

s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len VZN 

č. 13/2012). 



5. Preberajúci sa zaväzuje zverený majetok poistiť. 

 

6. Odovzdávajúci je oprávnený odňať zverený majetok preberajúcemu za podmienok 

ustanovených v § 6 VZN č. 13/2012.  

 

7. Predmet zverenia zostáva počas celej doby jeho zverenia vo výlučnom vlastníctve    

odovzdávajúceho. 

 

Čl. III 

 

1. Tento protokol o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Protokol nadobudne 

právoplatnosť dňom jeho podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim        

po jeho zverejnení. 

 

2. Tento protokol je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri 

vyhotovenia dostane odovzdávajúci a dve vyhotovenia preberajúci. 

 

3. Zmluvné strany po prečítaní protokolu na znak svojho súhlasu s jeho obsahom tento 

podpísali. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  20.03.2019 

 

 

 

 

Odovzdávajúci:     Preberajúci: 

Mestská časť Bratislava-Ružinov   Materská škola 

Mierová 21, 827 05 Bratislava   Miletičova 37, 821 09 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Chren, v.r.               Eva Bednaričová, v.r. 

starosta      riaditeľka    

     

 

 

 

 

 


