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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 
 

V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-

pisov 

 

Výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľností: 

 

 

 stavba – Základná škola na ul. Pavla Horova 16, súpisné číslo 6148 nachádzajúca sa na par-

cele č. 2149/34, okrem nebytových priestorov v bloku D vo výmere 393,86m², ktoré sú v 

nájme Slovenskej pošty, a.s. na základe zmluvy o nájme č. 71/2007. 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2149/34, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 5491m². 

  časť pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 2149/1, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria (dvor základnej školy); pozemok o celkovej  výmere 25.614m², okrem časti po-

zemku registra „C“ KN, parcelné číslo 2149/1, ktorý je vo výpožičke  DNV Šport, s.r.o., na 

základe zmluvy o výpožičke č. 60/2015 za účelom plnenia verejnoprospešných úloh mest-

skej časti DNV v oblasti športu na futbalovom ihrisku, futbalovom miniihrisku, tenisovom 

kurte, hokejbalovom miniihrisku a tartanovej bežeckej dráhy. 

Stavba a pozemky sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska 

Nová Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 2328,  vedené na Okresnom úrade Bratislava, katastrál-

nom odbore, pre okres Bratislava IV. 

 

Dôvodom výpožičky nehnuteľností hodného osobitného je zabezpečenie podpory rozvoja osobnosti 

žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlas-

tenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje  

žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločensko-

vednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné pre jeho 

orientáciu v živote a v spoločnosti a pre jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.  
 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je úlohou mestskej časti vytvárať podmienky 

na vzdelávanie jej obyvateľov, preto účelom tohto zámeru je vypožičať  uvedené nehnuteľnosti na 

zabezpečenie a rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov.  

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zverejňujeme zámer výpožičky z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa vyššie uvedených nehnuteľností pre Základnú školu, Pavla Horova 16, 841 07 

Bratislava, IČO: 36 067 334, na dobu neurčitú od 01.04.2017 za účelom podpory rozvoja osobnosti 



 

 

 

žiaka v školskom veku vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, 

demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej 

a telesnej v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

 

Výpožička vyššie uvedených nehnuteľností bude predložená na schválenie na najbližšom rokovaní 

Miestneho zastupiteľstva MČ Devínska Nová Ves, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

 
Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke www.devinskanovaves.sk, alebo 

na tel. čísle 02/60201400, kontaktná osoba- Ing. Koprdová. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 14.02.2017 

 

 

v.r. 

Ing. Ignác Olexík, PhD. 

Prednosta Miestneho úradu  

http://www.devinskanovaves.sk/

