Dodatok č .ll 88 0217 14 01
k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s nim súvisiacich práv a záväzkov do správy Generálneho investora
Bratislavy č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07.05.2014
(ďalej aj ako „dodatok“)

VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom
IČO; 00 603 481
(ako „odovzdávajúci“)

SPRÁVCA:

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava
zastúpené riaditeľom PhDr. Vladimírom Gašperákom
IČO: 00 698 393
(ako „preberajúci“)
(spolu ako „strany protokolu“)
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Článok 1
Týmto dodatkom sa Článok 1 bod 2. Protokolu o zverení nehnuteľného majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy Generálneho, investora Bratislavy č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07.05.2014
v pôvodnom znení:
Článok 1
2. POZEMKY registra „C“ - vyznačené na prílohe č. 2
pare. č. 21421 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 xíŕ
10 904,20 Eur
pare. č. 449 - záhrady o výmere 292 m^.................................................................. 14 538,94 Eur
pare. č. 431 - záhrady o výmere 351 m?.................................................................. 17 476,60 Eur

dopĺňa nasledovne:
Článok 1
2. POZEMKY registra „C“ - vyznačené na prílohe č. 1
pare.
pare.
pare.
pare.

č.
č.
č.
č.

21421 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m^............................10 904,20 Eur
449 - záhrady o výmere 292 m^.................................................................14 538,94 Eur
431 -záhrady o výmere 351 ľxŕ........................ ....................................... 17 476,60 Eur
21419 - zastavané plochy a nádvoria ovýmere 136 m^...i..........................6 771,56 Eur.

Článok 2
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
07.02.2019 Uznesením č. 66/2019 schválilo zverenie pozemlcu registra „C“ KN pare. č. 21419
- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m^, do správy mestskej príspevkovej
organizácie Generálny investor Bratislavy, a to dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00
zo dňa 07.05.2014 v súlade s článkom 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení
s § 4 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy s podmienkou, že dodatok bude mestskou investorskou
a inžinierskou organizáciou Generálny investor Bratislavy podpísaný do 60 dní odo dňa
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta sr Bratislavy, inak stratí
platnosť.

Článok 3
1 . Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07. 05. 2014 zostávajú

nezňienené.
2 . Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok k protokolu 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 ust. § 47a ods.l zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného
mesta SR Bratislavy.
4. Dodatok sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, splatnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci obdrží sedem exemplárov a preberajúci tri exempláre.
5. Strany protokolu si dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

v Bratislave, dňa

^'0, Úi 2019

V Bratislave, dňa

O 5 -03- 201S

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Hlavné mesto SR Bratisla

Generálny investor Bratislavy

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

PhDr. \ fóRiMír Gašperák
: iaditeľ

