Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
číslo 118802491400
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom
IČO: 00 603 481

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská č. 7, 821 07 Bratislava 214
zastúpené starostkou Mgr.Ľudmilou Lackovou
IČO: 603 295
DIČ: 2020840118
Článok 1

1. Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa je pozemok
registra „C“ parc. č. 889/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3990 m2, k.ú.Vrakuňa
nachádzajúce sa na Ráztočnej ulici v Bratislave.
2. Hodnota pozemku parc. č. 889/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3990 m2,
k.ú. Vrakuňa je 198 665,69 Eur.
Článok 2
1. Predmetný pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa výlučne za
účelom využívania na športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku na
Ráztočnej ulici v Bratislave.
2. Zverenie pozemku parc. č. 889/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3990 m2 , k.
ú. Vrakuňa, schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom
zasadnutí konanom dňa 24.04.2014 uznesením č.1552 /2014.
Článok 3
1. Predmetný pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa , podľa
článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, s podmienkou, že v prípade, ak
mestská časť Bratislava – Vrakuňa prestane pozemok využívať na športové účely ako
športový areál k futbalovému ihrisku, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej
správy hlavnému mestu SR Bratislave.
Článok 4
2. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa na základe tohto protokolu bude vykonávať správu
uvedeného pozemku v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave
nevznikla žiadna škoda.

Článok 5
1. K fyzickému odovzdaniu pozemku, ktorý je predmetom tohoto protokolu nedôjde,
nakoľko Mestská časť Bratislava – Vrakuňa stav pozemku pozná a v takomto stave
pozemok uvedený v článku 1 tohto protokolu preberá dňom podpísania tohto protokolu.
Článok 6
1. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá
strana dostane päť vyhotovení.
2. Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Protokol je
povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok 8
1. Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 26.05.2014

V Bratislave, dňa 19.05.2014

Odovzdávajúci:
Za Hlavné mesto SR Bratislavu

Preberajúci:
Za Mestskú časť Bratislava – Vrakuňa

v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––Milan F t á č n i k

v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––Ľudmila Lacková

primátor

starostka
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Magistral hlavneho mesta SR Bratislavy
oddelenie spravy nehnutefnosti
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Bratislava
29. 04. 2014

Vec
Odois uznesenia Mestskefao zastupitel'stva hlavneho mesta SR Bratislavy c. 1552/2014 zo
dfla 24. 04. 2014, priiat^fao k bodu N^vrh na zverenie nehnuternosti v Bratislava
k. 11. Vrakuna. pozemku pare, c. 889/3, do spraw mestskei casti Bratisiava-Vrakuna

Uznesenie c. 1552/2014
zo dna 24. 04. 2014
Mestske zastupitel'stvo po prerokovani materialu

schval'uje
zverenie pozemku registra „C", pare. 6. 889/3 - zastavane plochy a nadvoria vo vymere
3 990 m^, k. u. Vrakuna, zapisaneho na L V c. 1, podFa Clanku 82 ods. 2 Statutu hlavneho mesta
SR Bratislavy, do spravy mestskej Casti Bratisiava-Vrakuna, za uCelom vyu^ivania na Sportove
utely ako sportovy areal k fiitbalovemu ihrisku na RaztoCnej ulici v Bratislave s podmienkou, ze
v pripade, ak mestska Cast* Bratislava-Vrakufta prestane pozemok vyu^ivat' na Sportove udely
ako gportovy aredl k fiitbalovemu ihrisku, je povinna predmet zverenia vratif do priamej spravy
hlavnemu mestu SR Bratislave.

Za spravnost' odpisu uznesenia:

Mgr. Dagmar Kramplova
veduca organizacneho oddelenia
Magistratu hlavneho mesta SR Bratislavy
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