Protokol
otiňatí správy nehnuteľného majetku
Odovzdávajúci: Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 OlPrievidza
štatutárny orgán: Mgr. Daniela Porubcová, riaditeľka školy
IČO: 36126802
(ďalej len odovzdávajúci)
Preberajúci:

Mesto Prievidza
podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318442
DIČ:202116214
(ďalej len preberajúci)
Článok I.

Predmetom protokoluje odňatie nehnuteľného majetku zo správy Základnej školy, Mariánska
ul. v Prievidzi, ktorý odovzdávajúci nevyužíva na výchovno- vzdelávací proces. Sú to:
1.1.
1.2.
2.
3.

Budova na parc.č. 2787/1, súpisné číslo 10553, orientačné číslo 27, dvojpodlažná
budova bývalého domu detí a mládeže, v obstarávacej cene 53 854,35 eur,
Pozemok, parc.č. 2787/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 416 m ,
v obstarávacej cene 2 071,30 eur,
Pozemok, parc.č. 2787/4, ostatná plocha, výmera 104 m ,
v obstarávacej cene 517,83 eur,
Pozemok, parc.č. 2787/7, ostatná plocha, výmera 92 m ,
v obstarávacej cene 458,07 eur.
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Celkom sa odnímajú zo správy nehnuteľnosti v obstarávacej cene:
Účet 021 - Budovy - 53 854,35 eur,
Účet 031 - Pozemky - 3 047,20 eur.
Článok II.
Správa nehnuteľného majetku mesta uvedeného v 51.1. tohto protokolu sa odníma dňom
01.01.2013.
Článok III.
1. V roku 2008 uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 293/08 dňa 26.08.2008
bola podľa ustanovení § 7a, ods. 2, písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení pre predmetnú budovu schválená zmena účelového určenia majetku
na vzdelávacie aktivity v súkromnom sektore a nehnuteľnosti boli následne dané
do nájmu.
2. Odňatie správy majetku uvedeného v 61. I. tohto protokolu sa vykonáva v súlade
s ustanoveniami 61. 3.4.10. Internej smernice IS-66 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta.

Článok IV.
Protokol nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami.
Protokol nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke
mesta.
Protokol je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch
rovnopisoch.
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odovzdávajúci
Mgr. Daniela Porubcová
riaditeľka školy

Mesto Prievidza
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

