o odňatí správy nehnuteľného

Protokol Č. 11 88 0529 12 OO
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky

ODOVZDÁVAJÚCI:

PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy
Laurinská 5,81324 Bratislava
zastúpená riaditeľom RNDr. Jozefom Hrabinom
(ďalej len "PAMING")
IČO: 602850

PREBERAJÚCI:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. Č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom
IČO: 603 481

Bratislavy

Článok 1
Predmetom odňatia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave,
katastrálne územie Staré Mesto, na Pažického ulici, zapísané na liste vlastníctva lčo 1656, vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to:
1. Stavba na pozemku parc. Č. 2940, súp. Č. 1240:
Obstarávacia hodnota..............................................................................
Oprávky
Zostatková hodnota
2. Pozemky evidované ako parcely registra "C":
parc. Č. 2939 - záhrady vo výmere 796 m2
parc. č. 2940 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 196 m2

11 122,19 Eur
11 122,19 Eur
0,00 Eur

39633,54 Eur
9759,01 Eur

Článok 2
Správa nehnuteľného majetku sa odníma na základe vzájomnej dohody.

Článok 3
PAMING odovzdá do 15 dní odo dňa účinnosti tohto protokolu nehnuteľnosti, ktoré
sú predmetom tohto protokolu, vrátane záväzkových vzťahov, iných práv a tiarch, písomným
protokolom.
Článok 4
Odovzdávajúci
sa zaväzuje, že ku dňu účinnosti tohto protokolu odovzdá
preberajúcemu súpis hnuteľného majetku, týkajúci sa predmetu odovzdania, a súpis záväzkov
a pohľadávok, viažucich sa k predmetu odovzdania.

Článok 5
1) Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku sa povinne zverejňuje podľa
§ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších
predpisov.
2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Článok 6
Protokol sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu,
PAMING obdrží 3 exempláre a hlavné mesto SR Bratislava obdrží S exemplárov.

z ktorých

Článok 7
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa
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V Bratislave, dňa
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Odovzdávajúci:

Preberajúci:
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