Protokol č. 11 88 0418 18 00
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
(ďalej aj ako „protokol“)
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: primátor JUDr. Ivo Nesrovnal
IČO: 00 603 481
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“ alebo aj ako „HM SR“)

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
zastúpené: starosta RNDr. Martin Zaťovič
IČO: 00 603 406
ako preberajúci
(ďalej aj ako „preberajúci“ alebo aj ako „MČ BA – Dúbravka“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
1. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Dúbravka sú pozemky registra
„C“ KN vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava nachádzajúce sa na ulici Pod
záhradami, k. ú. Dúbravka:
parc. č. 882/1 – ostatné plochy o výmere 2 003 m²
v obstarávacej cene ..................................................................... 457 425,11 Eur,
parc. č. 882/2 – ostatné plochy o výmere 2 385 m²
v obstarávacej cene ..................................................................... 544 662,45 Eur,
parc. č. 882/17 – ostatné plochy o výmere 1 927 m²
v obstarávacej cene ..................................................................... 440 068,99 Eur,
parc. č. 882/91 – ostatné plochy o výmere 3 197 m²
v obstarávacej cene ..................................................................... 632 750,24 Eur,
parc. č. 882/92 – ostatné plochy o výmere 1 416 m²
v obstarávacej cene .................................................................... 280 254,72 Eur,
parc. č. 882/93 – ostatné plochy o výmere 473 m²
v obstarávacej cene ...................................................................... 54 007,14 Eur,
(ďalej aj ako „predmet zverenia”).
2. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu 2 409 168,65 Eur.

Článok 2
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
26. 4. 2018 uznesením č. 1154/2018 schválilo zverenie pozemkov špecifikovaných
v článku 1 tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, za účelom zabezpečenia
správy pozemkov a zachovania verejnej zelene s podmienkami:
•

nedôjde k predaju ani k prenájmu pozemkov zo strany Mestskej časti Bratislava –
Dúbravka v prospech tretích osôb,

•

na zverených pozemkoch ostane zachovaná súvislá rozsiahla a celistvá zelená plocha
voľne prístupná a využiteľná verejnosťou,

•

v prípade, ak Mestská časť Bratislava – Dúbravka prestane zverené nehnuteľnosti užívať
na stanovený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy
hlavnému mestu SR Bratislave.
Článok 3

1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia 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.
2. Preberajúci sa zaväzuje udržiavať pozemky a ich bezprostredné okolie v čistote
a vykonávať činnosti v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.
3. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zverenia neprevedie ani neprenajme v prospech
tretích osôb.
4. Preberajúci sa zaväzuje, že na predmete zverenia ostane zachovaná súvislá rozsiahla
a celistvá zelená plocha voľne prístupná a využiteľná verejnosťou.
5. Preberajúci sa zaväzuje, že v prípade, ak predmet zverenia prestane užívať na stanovený
účel, je povinný ho v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR
Bratislave.
Článok 4
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento 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 § 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 5
K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu
zverenia dobre pozná a preberá ho dňom obojstranného podpisu tohto protokolu.
Článok 6
1. Tento protokol sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre MČ
Dúbravka v dvoch exemplároch a v šiestich exemplároch pre hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislavu.

2. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa 31. 05. 2018

V Bratislave dňa 24. 05. 2018

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Hlavné mesto SR Bratislava

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––RNDr. Martin Zaťovič
starosta

