Protokol číslo: 11 88 0286 15 00
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 3, 814 21 Bratislava
zastúpená starostom Mgr. Radoslavom Števčíkom
IČO: 00 603 147
ako preberajúci
Článok 1

1) Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sú
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ( Materská škola Óvoda
na Ul. 29. augusta č. 6 – Špitálska č. 53), a to:
a) nebytový priestor č. 12-3 na 2.p. bytového domu súpis. č. 102203, na parc. č. 8263/3,
zapísaný na LV č. 5741;
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
súp. č. 102203 vo veľkosti 2176/10000 ;
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku registra „C“ KN:
parc. č. 8263/3 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 572 m2, vo veľkosti 2176/10000,
zapísaný LV č. 7729;
parc. č. 8263/4 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 564 m2, vo veľkosti 9748/10000,
zapísaný na LV č. 6626.
2) Hodnota nehnuteľností uvedených v odseku 1) tohto článku pod písm.:
a,b) nebytový priestor č. 12-3 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu vo veľkosti 2176/10000:
vstupná cena....................................................................................58 306,23 Eur
odpísané...........................................................................................58 306,23 Eur
zostatková cena k 31.5.20015...................................................................0,00 Eur
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku registra „C“ KN:
parc. č. 8263/3 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 572 m2, vo veľkosti 2176/10000,
hodnota...........................6 197,33 Eur
parc. č. 8263/4 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 564 m2, vo veľkosti 9748/10000,
hodnota.........................27 374,40 Eur.

Článok 2
Nehnuteľnosti sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za účelom
prevádzkovania materskej školy s podmienkou, že ak mestská časť prestane nehnuteľnosti
užívať na uvedený účel, je povinná bez zbytočného odkladu predmet zverenia vrátiť do
priamej správy hlavného mesta SR Bratislava.
Článok 3
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani
iné právne povinnosti.
Článok 4
1) Nehnuteľnosti sa odovzdajú do správy preberajúceho do 15 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto protokolu o čom bude spísaný záznam.
2) Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu uvedenej
nehnuteľnosti 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 5
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 6
Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží
odovzdávajúci sedem exemplárov a preberajúci tri exempláre.
Článok 7
Zmluvné strany si protokol č. 11 88 0286 15 00 prečítali, porozumeli mu a nemajú
proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 26.6.2015

V Bratislave, dňa 9.6.2015

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Za hlavné mesto SR Bratislavu
v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Za mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––Mgr. Radoslav Števčík
starosta

