Protokol číslo: 11 88 0317 15 00
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Zoologickej záhrady Bratislava

VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Zoologická záhrada Bratislava
Mlynská dolina č. 1, 842 27 Bratislava
zastúpená riaditeľkou Ing. Miroslavou Šavelovou
IČO: 179 710
ako preberajúci

Článok 1
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Zoologickej záhrady Bratislava je nehnuteľnosť
nachádzajúca sa v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, zapísaná na LV č. 46, a to:
Stavba súpisné číslo 5246 na pozemku parc. č. 2724, popis stavby: krytá jazdecká hala,
zapísaná na LV č. 46:
obstarávacia cena...............................................................................66 696,28 Eur
oprávky ............................................................................................ 66 696,28 Eur
zostatková hodnota ................................................................................. 0,00 Eur
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, podľa článku 85
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 4 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta SR Bratislavy a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy, za účelom prevádzkovania činností správcu v súlade s predmetom jeho
činnosti.

Článok 3
Zverenie nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 11. 06. 2015 uznesením č. 169/2015.

Článok 4
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená,
ani iné právne povinnosti.
Článok 5
1) Nehnuteľnosti sa odovzdávajú do správy preberajúceho najneskôr do 30 dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti protokolu. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zverenia
preberajúcim bude spísaný ku dňu odovzdania nehnuteľností.
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 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 0317 15 00 prečítali, porozumeli mu a nemajú
proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 15.7.2015

V Bratislave, dňa 9.7.2015

Za hlavné mesto SR Bratislavu

Za Zoologickú záhradu Bratislava

v. r.

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

v. r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Miroslava Šavelová
riaditeľka

