Dodatok č. 1
k zmluve o zverení majetku Obce Miloslavov do správy zo dňa 18.12.2020
( ďalej len „Dodatok č. 1“ ) uzatvorený podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom
Obce Miloslavov

v
Článok I
Zmluvné strany

Vlastník
Sídlo
IČO
DIČ
V zastúpení

:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
00304948
2020662182
Milan Baďanský, starosta obce

(ďalej ako „vlastník“)
a

Základná škola
Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov
53420471
2121373804
PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka školy

Správca:
Sídlo
IČO
DIČ
V zastúpení
(ďalej ako „správca“)

(vlastník a správca ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)
Článok II
Predmet Dodatku č. 1
V čl. III sa v bode 2 mení text uvedený v písmene b) a znie takto:

„ b) Dlhodobý majetokneodpisovaný (zoznam z evidencie pozemkov k 31.12.2020 je prílohou
č. 2 protokolu) - nehnuteľnosti - pozemky vedené katastrálnym úradom Senec na LV 440,
katastrálne územie Miloslavov, Obec Miloslavov, reg. „C“ KN
Parcelné Výmera
m2
číslo

219/3
219/4

374
434

Druh
pozemku

Spôsob
využitia

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

16
16

Umiestnenie
pozemku
1
1

Ostatné pozemky ( pare. č. 218/1, 218/7, 219/1, 219/2, príp. ďalšie ), ktoré sú súčasťou
školského areálu budú prevedené do správy správcu spolu s príslušnými nehnuteľnosťami po
ukončení realizácie investičných zámerov vlastníka.“
$ ® $

1

Článok III
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť po jeho riadnom
zverejnení.
Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením
týmto vyjadrujú súhlas. Obec sa zaväzuje zmluvu zverejniť na svojom webovom sídle do
14 dní odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o zverení majetku Obce Miloslavov do správy zo dňa
18.12.2020, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani
pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie je
obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v
predpísanej forme, Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho
vlastnoručne podpísali.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží správca a dva
vlastník.
Dodatok č. 1 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov č. 59 zo
dňa 29.04.2021.

V Miloslavove, dňa: 06.05.2021

Za správcu:

Za vlastníka:

Baďanský
starosta obce

