Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
č. 11 88 05 86 19 00
(ďalej aj ako „protokol“)

Vlastník:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00603481
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“ alebo aj ako „hlavné mesto“)

a
Správca:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Michal Drotován, starosta
00304557
(ďalej aj ako „preberajúci“ alebo aj ako „mestská časť“)
(ďalej spolu s hlavným mesto aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom
dňa 27.6. a 28.6.2019 Uznesením č. 232/2019 schválilo zverenie nehnuteľností,
a to pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/37 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 3729 m², parc. č. 891/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 927 m²,
zapísaných na LV č. 1628 a časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17669 m², zapísaného na LV č. 1628,
a to v rozsahu 10086 m², podľa zákresu v katastrálnej mape, ktorá tvorila prílohu daného
uznesenia, pričom presný rozsah mal byť následne spresnený vypracovaným geometrickým
plánom, a tiež zverenie stavby so súpis. č. 7471, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN,
k. ú. Rača, parc. č. 891/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3729 m², zapísanej
na LV č. 1628, a stavby telocvične bez súpisného čísla, umiestnenej na pozemku registra
„C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 927 m²,
bez založeného listu vlastníctva, do správy mestskej časti Bratislava-Rača.
2. Po prijatí Uznesenia č. 232/2019 zo dňa 27.6. a 28.6.2019 bol v zmysle znenia jednej
z podmienok predmetného uznesenia mestskou časťou vypracovaný geometrický plán č. 451/2019 úradne overený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 27.8.2019
pod č. G1-1430/2019 (ďalej len „geometrický plán č. 45-1/2019“). Pri overovaní
geometrického plánu č. 45-1/2019 bol zistený nesúlad medzi údajmi SPIKN a SGIKN.
V zmysle Katastrálnej vyhlášky č. 461/2009 Z. z. bolo pri overovaní podrobných bodov –
stavieb postavených na pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/37
a parc. č. 891/38, zapísaných na LV č. 1628 zistené prekročenie dovolenej polohovej
odchýlky 24 cm a zároveň prekročenie dovolených výmerových odchýlok pri pozemkoch

registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/36, parc. č. 891/37 a parc. č. 891/38, zapísaných
na LV č. 1628, čo znamená, že predmetné pozemky mali inú skutočnú polohu aj výmeru.
Na odstránenie uvedeného nesúladu bol v zmysle Usmernenia Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR č. USM_UGKKSR_3/2014 zo dňa 7.4.2014 na opravu podrobných bodov
výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parciel registra „E“ vypracovaný
Záznam podrobného merania zmien č. E7184, číslo overenia G5–13/2019, ktorý bol
podkladom pre katastrálne konanie o oprave chyby. Na podklade Záznamu podrobného
merania zmien č. E7184, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto protokolu došlo k oprave
výmer pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Rača, a to nasledovne parc. č. 891/36 – zastavané
plochy a nádvoria po oprave vo výmere 17693 m², parc. č. 891/37 – zastavané plochy
a nádvoria po oprave vo výmere 3787 m² a parc. č. 891/38 – zastavané plochy a nádvoria
po oprave vo výmere 944 m².
3. Predmetom zverenia nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača, sú
v zmysle vyššie uvedeného nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1628, v k. ú. Rača, a to pozemky
registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 891/37 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 3787 m², parc. č. 891/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 944 m²
a novovzniknutý
pozemok
parc. č. 891/296
–
zastavané
plochy
a nádvoria
vo výmere 10086 m², ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 45-1/2019 z pozemku
registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 891/36 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 17693 m², spolu so stavbou základnej školy so súpis. č. 7471 umiestnenou
na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, v k. ú. Rača, parc. č. 891/37 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 3787 m² a stavbou telocvične bez súpisného čísla prislúchajúcou
k stavbe základnej školy so súpis. č. 7471 umiestnenou na pozemku registra „C“ katastra
nehnuteľností, v k. ú. Rača, parc. č. 891/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 944 m².
Geometrický plán č. 45-1/2019 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto protokolu.
Článok 2
Hodnota predmetu zverenia, a to nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 3 je nasledovná.
Pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Rača, zapísaných na LV č. 1628:
- pozemok parc. č. 891/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 787 m²
v obstarávacej cene ................................................... 216 274,61 Eur
- pozemok parc. č. 891/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 944 m²
v obstarávacej cene ..................................................... 53 764,16 Eur
- pozemok parc. č. 891/296 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 086 m²,
v obstarávacej cene ................................................... 584 174,55 Eur
Stavba základnej školy so súpis. č. 7471 spolu s telocvičňou, k. ú. Rača, zapísaná
na LV č. 1628:
obstarávacia cena.........................................1 530 335,76 Eur
odpísané..........................................................269 151,58 Eur
zostatková hodnota ku dňu 30.9.2019.........1 261 184,18 Eur
(pozemky a stavby ďalej spolu aj ako „predmet zverenia”).
Článok 3
Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava-Rača
za účelom zriadenia základnej školy a pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Článok 4
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom
dňa 27.6. a 28.6.2019 Uznesením č. 232/2019 schválilo zverenie nehnuteľností uvedených
v čl. 1 tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
za účelom zriadenia základnej školy a pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
s podmienkami:
a) nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb,
b) v prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedené účely, je povinná
predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave,
c) protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou podpísaný do 90 dní
odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy,
inak uznesenie stratí platnosť,
d) mestská časť sa zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu vypracovania
protokolu o zverení nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický
plán na odčlenenie časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/36,
zapísaného na LV č. 1628, a to v rozsahu 10 086 m², ktorý zodpovedá výmere zverovanej
časti tohto pozemku, podľa zákresu v katastrálnej mape, ktorá tvorí prílohu tohto
uznesenia,
e) platí podmienka, že ak mestská časť nezrealizuje zriadenie základnej školy a nezabezpečí
v nej výchovno-vzdelávací proces do piatich rokov odo dňa účinnosti protokolu o zverení
nehnuteľného majetku, mestská časť je povinná predmet zverenia bezodkladne vrátiť
do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
Článok 5
1. Pod správou zvereného majetku Bratislavy sa podľa Čl. 81 ods. 2 Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy rozumie oprávnenie mestskej časti zverený majetok držať, užívať, brať
úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto štatútom a osobitnými uzneseniami mestského
zastupiteľstva.
2. Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu uvedených
nehnuteľností 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.
3. Preberajúci sa zaväzuje udržiavať predmet zverenia v čistote a vykonávať jeho údržbu.
4. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zverenia neprevedie v prospech tretích osôb.
5. Preberajúci sa zaväzuje dodržiavať okrem iného v zmysle požiadavky sekcie
životného prostredia, oddelenie životného prostredia najmä, zákon č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 4/2016 o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
6. Preberajúci sa zaväzuje, že v prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia
technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľností, bude tieto realizovať z vlastných
finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy
k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných nehnuteľností nárokovať
úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce.

Článok 6
1. Majetok sa zveruje mestskej časti Bratislava–Rača v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 82 ods. 1 písm. b) Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy ako veci miestneho významu potrebné na plnenie úloh miestnej
samosprávy, na rozvoj a zveľadenie mestskej časti.
2. Za deň zverenia majetku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto
protokolu na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.
3. Predmet zverenia sa zveruje do správy mestskej časti Bratislava–Rača bezodplatne.
4. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav
predmetu zverenia dobre pozná.
Článok 7
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 ust. § 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.
3. Tento protokol sa vyhotovuje v 9-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho
pre preberajúceho v troch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.
4. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa 9.10.2019

V Bratislave dňa 23.9.2019

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava-Rača

v.r.
–––––––––––––––––––––––––––––Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v.r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Michal Drotován
starosta mestskej časti

