Protokol č. 11 88 0459 15 00
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

ODOVZDÁVAJÚCI:

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
zastúpená starostom Mgr. Radoslavom Števčíkom
IČO: 00 603 147

PREBERAJÚCI:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 17330190

Článok 1
Predmetom odňatia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov zo správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto (Námestie Slobody) sú:
pozemky registra „E“ KN v Bratislave, katastrálne územie Staré-Mesto, zapísané na LV č.
8925:
- parc. č. 7776/1 – ostatné plochy o výmere 11 m2 ...............................54,77 Eur
- parc. č. 7776/6 – ostatné plochy o výmere 66 m2 .............................328,62 Eur

Článok 2
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete odňatia správy nehnuteľného majetku neviaznu
žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti.
Článok 3
Nehnuteľnosti sa odovzdajú do správy preberajúceho dňom nadobudnutia účinnosti tohto
protokolu. K fyzickému odovzdaniu pozemkov uvedených v čl. 1 tohto protokolu nedôjde,
nakoľko preberajúci stav pozemkov pozná a v takom stave ich preberá dňom podpísania
protokolu poslednou zo zmluvných strán.
Článok 4
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Článok 5
Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy sa povinne zverejňuje podľa § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.

Článok 6
Protokol č. 11 88 0459 15 00 je vyhotovený v 11-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné
mesto SR Bratislava obdrží 8 exemplárov a Mestská časť Bratislava-Staré mesto obdrží 3
exempláre.
Článok 7
Strany po prečítaní protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali.
V Bratislave, dňa 8.10.2015

V Bratislave, dňa 9.11.2015

Odovzdávajúci:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava:

v. r.
______________________
Mgr. Radoslav Števčík
starosta

v. r.
__________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

