Dodatok č. 1
k Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
č. 11 88 00 15 20 00
(ďalej aj ako „dodatok č. 1“)

VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, Bratislava,
zastúpené starostkou Ing. arch. Zuzanou Aufrichtovou
IČO: 00 603 147
(ďalej aj ako „mestská časť“)
(ďalej spolu s hlavným mesto aj ako „strany protokolu“)

Preambula
1. Protokolom č. 11 88 00 15 20 00 zo dňa 23.1.2020 bol do správy mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto zverený nebytový priestor č. 01 – knižnica spolu s príslušenstvom,
ktoré tvorí vonkajšie schodisko, rampa do knižnice a výsadba kríkov v kvetináčoch, (ďalej
spolu len „nebytový priestor“ alebo „predmet zverenia”) nachádzajúci sa v nadzemnej časti
stavby so súpis. č. 2691 umiestnenej na pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto,
parc. č. 10319/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 298 m², parc. č. 10319/5 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 174 m² a parc. č. 10319/6 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 664 m², zapísaná na LV č. 1656.
2. V čl. 1 ods. 1 Protokolu č. 11 88 00 15 20 00 zo dňa 23.1.2020 sa uvádza, že odpisy
ako aj zostatková hodnota predmetu zverenia bude písomne doplnená dodatočne po ukončení
inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 15.03.2020, kedy sa
uskutoční zasadnutie Ústrednej inventarizačnej komisie, a to formou Dodatku č. 1, ktorý bude
následne tvoriť neoddeliteľnú súčasť Protokolu č. 11 88 00 15 20 00 zo dňa 23.1.2020.
Článok 1
Týmto dodatkom č. 1 sa čl. 1 ods. 1 Protokolu č. 11 88 00 15 20 00 zo dňa 23.1.2020
o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v pôvodnom znení:

Článok 1
1. Predmetom zverenia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, a s ním
súvisiacich práv a záväzkov, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je nebytový
priestor č. 01 – knižnica spolu s príslušenstvom, ktoré tvorí vonkajšie schodisko, rampa
do knižnice a výsadba kríkov v kvetináčoch, (ďalej spolu len „nebytový priestor“ alebo
„predmet zverenia”) nachádzajúci sa v nadzemnej časti stavby so súpis. č. 2691 umiestnenej
na pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10319/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 298 m², parc. č. 10319/5 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 174 m² a parc. č. 10319/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 664 m²,
zapísaná na LV č. 1656, a to:
- nebytový priestor, vedený na karte majetku
v obstarávacej cene ......................................................... 47 820,48 Eur
odpísané ..........................................................................
Eur*
zostatková hodnota ku dňu 31.1.2020 ............................
Eur*
- nebytový priestor - technické zhodnotenie, vedený na karte majetku
v obstarávacej cene ......................................................... 16 016,30 Eur
odpísané ..........................................................................
Eur*
Eur*
zostatková hodnota ku dňu 31.1.2020 ............................
*POZN. Odpisy ako aj zostatková hodnota predmetu zverenia bude písomne doplnená
dodatočne po ukončení inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr
do 15.03.2020, kedy sa uskutoční zasadnutie Ústrednej inventarizačnej komisie, a to formou
Dodatku č. 1, ktorý bude následne tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.
mení nasledovne:
Článok 1
1. Predmetom zverenia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, a s ním
súvisiacich práv a záväzkov, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je nebytový
priestor č. 01 – knižnica spolu s príslušenstvom, ktoré tvorí vonkajšie schodisko, rampa
do knižnice a výsadba kríkov v kvetináčoch, (ďalej spolu len „nebytový priestor“ alebo
„predmet zverenia”) nachádzajúci sa v nadzemnej časti stavby so súpis. č. 2691 umiestnenej
na pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10319/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 298 m², parc. č. 10319/5 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 174 m² a parc. č. 10319/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 664 m²,
zapísaná na LV č. 1656, a to:
- nebytový priestor, vedený na karte majetku
v obstarávacej cene ......................................................... 47 820,48 Eur
odpísané .......................................................................... 32 150,11 Eur
zostatková hodnota ku dňu 31.1.2020 ............................ 15 670,37 Eur
- nebytový priestor - technické zhodnotenie, vedený na karte majetku
v obstarávacej cene ......................................................... 16 016,30 Eur
odpísané .......................................................................... 10 767,90 Eur
zostatková hodnota ku dňu 31.1.2020 ............................ 5 248,40 Eur
Opisy kariet majetku tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 a č. 2. tohto dodatku č. 1.

Článok 2
1. Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 00 15 20 00 zo dňa 23.1.2020 zostávajú
nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
3. Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.
4. Strany si tento dodatok č. 1 prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 9-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho
pre preberajúceho v troch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.
V Bratislave dňa 12.3.2020

V Bratislave dňa 4.3.2020

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

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

v.r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti

