Dodatok číslo 11 88 0505 19 01 k Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
číslo: 11 88 0505 19 00 zo dňa 09.08.2019
(ďalej ako „dodatok“)
VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpené Mgr. Michalom Drotovánom, starostom
IČO: 00 304 557
(ďalej aj ako „preberajúci“)
(ďalej spolu s odovzdávajúcim aj ako „strany protokolu“)

Preambula
Dňa 09.08.2019 bol uzatvorený Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0505
19 00, predmetom ktorého sú pozemky registra C KN parc. č. 1741/5 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 693 m2 a 1607/78 – ostatné plochy vo výmere 1 325 m2, LV č. 1628, k.ú.
Rača (ďalej ako „protokol“). Preberajúci požiadal o doplnenie účelu uvedených nehnuteľností
o zariadenie pre deti predškolského veku – materskej školy.
Článok 1
1.
Strany protokolu sa dohodli, že Čl. 2 ods. 1 protokolu sa účinnosťou tohto dodatku
mení tak, že bude znieť nasledovne:
„1.Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava-Rača za účelom
rekonštrukcie stavby súp. č. 2521 na pozemku parc. č. 1741/5, ktorá je vo vlastníctve mestskej
časti Bratislava-Rača - vybudovanie zariadenia pre poskytovanie opatrovateľských a ďalších
sociálnych služieb a zariadenia pre deti predškolského veku – materskej školy, ktorý bude
slúžiť obyvateľom Rače.“
2. Doplnenie účelu zverenia pozemkov registra C KN parc. č. 1741/5 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 693 m2 a parc. č. 1607/78 – ostatné plochy vo výmere 1 325 m2, LV č.
1628, k.ú. Rača, schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom
zasadnutí dňa 27.02.2020 uznesením č. 411/2020.

Článok 2
Ostatné ustanovenia protokolu zostávajú nezmenené.
Článok 3
1. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
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 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.
Článok 4
1.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre
preberajúceho v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.
2.
Strany protokolu si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 21. 04. 2020

V Bratislave dňa 23. 03. 2020

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava-Rača

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

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

