Protokol o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestských lesov Bratislava
číslo: 11 88 0092 15 00

VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 603 481
ako odovzdávajúci

SPRÁVCA:

Mestské lesy v Bratislave
Cesta mládeže č.4, 831 01 Bratislava
zastúpená riaditeľom Ing. Vladimírom Kutkom
IČO: 30 808 901
ako preberajúci
Článok 1

Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestských lesov v Bratislave sú nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v Bratislave, zapísané na LV č. 1 a 3610, k. ú. Vinohrady, (lokalita:
Kamzík a Ahoj), a to:
1. pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 19228/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 553 m2 ...........27 534,37 Eur
parc. č. 19238/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2 ...............1 692,89 Eur
2. komunikácia nezaradená do siete miestnych komunikácií I. až IV. triedy na území
hlavného mesta SR Bratislavy, postavená na pozemku parc. č. 19228/7 v k.ú. Vinohrady.
.
Článok 2
Majetok sa zveruje do správy preberajúceho, v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného
mesta SR Bratislavy Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č.
18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR
Bratislavy, ustanoveniami uvedenými v zriaďovacej listine Mestských lesov v Bratislave
a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
Článok 3
Zverenie nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 05.02.2015 uznesením č. 34/2015 za účelom
prevádzkovania činností správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.
.

Článok 4
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená,
ani iné právne povinnosti okrem nájomnej zmluvy č. 08-83-0991-00-00 uzatvorenej na
pozemok parc. č. 19238/7 v k.ú. Vinohrady, na dobu určitú do 31.12. 2005. Táto nájomná
zmluva sa obnovuje v zmysle § 676 Občianskeho zákonníka.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Protokolu, vstúpi preberajúci do právneho
postavenia prenajímateľa v Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0991-00-00 zatvorenej dňa
20.12.2002.
Článok 5
1) K fyzickému odovzdaniu nehnuteľnosti nedôjde, nakoľko organizácia Mestské lesy
v Bratislave predmet zverenia pozná a v takomto ho preberá.
2) Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu uvedených
nehnuteľností v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných
predpisov a uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby
vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
Článok 6
1) Tento protokol o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5a 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 jeho zverejnení.
Článok 7
Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží
odovzdávajúci sedem exemplárov a preberajúci tri exempláre.
Článok 8
Zmluvné strany si protokol č. 11 88 092 15 00 prečítali, porozumeli mu a nemajú proti
jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 24.3.2015

V Bratislave, dňa 16.3.2015

Za hlavné mesto SR Bratislavu

Za Mestské lesy v Bratislave

v. r.

–––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

v. r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Vladimír Kutka
riaditeľ

