Dodatok č. 11 88 0441 19 01 k Protokolu č. 11 88 0441 19 00
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
zo dňa 07. 10. 2019
(ďalej aj ako „dodatok“)
VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpené: starostka MUDr. Dana Čahojová
IČO: 00 603 520
(ďalej aj ako „preberajúci“ alebo aj ako „MČ BA – Karlova Ves“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Preambula
Dňa 07. 10. 2019 bol uzatvorený Protokol č. 11 88 0441 19 00 o zverení nehnuteľného
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do
správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, predmetom ktorého je pozemok registra „C“ KN
vo vlastníctve hlavného mesta, nachádzajúci sa na ulici Janotova, k. ú. Karlova Ves, parc. č.
1426/428 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 514 m², LV č. 46 (ďalej ako „protokol“).
Pri uvedení obstarávacej hodnoty pozemku parc. č. 1426/428 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 514 m² v protokole došlo k zrejmej chybe v písaní.
Článok 1
Predmet dodatku
Z dôvodu opravy zrejmej chyby v písaní sa strany protokolu dohodli, že:
1. Článok 1 bod 1. protokolu v časti týkajúcej sa pozemku parc. č. 1426/428 v znení:
„....v obstarávacej cene 30 870,34 Eur...“
sa mení nasledovne:
„...v obstarávacej cene 25 592,52 Eur...“
2. Článok 1 bod 2. protokolu v znení:

„Celková hodnota zverovanej nehnuteľnosti predstavuje sumu 30 870,34 Eur (slovom
tridsaťtisíc osemstosedemdesiat Eur a tridsaťštyri Centov).“
sa mení nasledovne:
„Celková hodnota zverovanej nehnuteľnosti predstavuje sumu 25 592,52 Eur (slovom
dvadsaťpäťtisíc päťstodeväťdesiatdva Eur a päťdesiatdva Centov)“.
Článok 2
Ostatné ustanovenia protokolu zostávajú nezmenené.
Článok 3
1. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento dodatok 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 4
Dodatok sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých hlavné
mesto obdrží 6 exemplárov a MČ BA – Karlova Ves obdrží 2 exempláre.
Článok 5
Strany protokolu si dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 28. 11. 2019

V Bratislave, dňa 06. 11. 2019

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Hlavné mesto SR Bratislava

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

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

v.r.
________________________________
MUDr. Dana Čahojová
starostka

