Protokol č. 11 88 0145 20 00
o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
(ďalej aj ako „protokol“)
Vlastník:

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

Správca:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou MUDr. Danou Čahojovou
IČO: 00 603 520
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku
nachádzajúceho sa v k. ú. Karlova Ves v lokalite Cintorína Slávičie údolie, a to pozemkov
registra „E“ KN parc. č. 20083/46 – orná pôda vo výmere 190 m², parc. č. 20083/65 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 249 m², parc. č. 20083/66 – orná pôda vo výmere 998 m², parc. č.
20083/73 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 395 m², parc. č. 20083/97 – záhrady
311 m², parc. č. 20083/105 – záhrady vo výmere 188 m² a parc. č. 20083/108 – záhrady
vo výmere 278 m², zapísaných na LV č. 4971 (ďalej aj ako „predmet protokolu“).
2. Pozemky registra „E“ KN parc. č. 200083/46, parc. č. 20083/65, parc. č. 20083/66,
parc. č. 80083/73, parc. č. 20083/97, parc. č. 20083/105 a parc. č. 20083/108 k. ú. Karlova Ves
boli zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Protokolom č. 20/1991 zo dňa
30. 09. 1991 v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
3. O zverenie uvedených pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Karlova Ves požiadala
príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta
Bratislavy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemkom užívaným touto
organizáciou za účelom poskytovania komplexných cintorínskych a pohrebných služieb
pre obyvateľov mesta Bratislavy.
4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na svojom zasadnutí
uskutočnenom dňa 05. 11. 2019 prijalo uznesenie č. 95/2019, ktorým schválilo odňatie
nehnuteľného majetku špecifikovaného v ods. 1 tohto článku a jeho vrátenie do priamej správy
Hlavnému mestu SR Bratislave, z dôvodu potreby plnenia samosprávnych funkcií
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celomestského charakteru a za účelom následného zverenia predmetu tohto protokolu do správy
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Článok 2
Predmet a hodnota odnímaného majetku
Predmetom odňatia správy je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k. ú. Karlova Ves,
a to pozemky registra „E“ KN zapísané na LV č. 4971:
parc. č. 20083/46 – orná pôda vo výmere 190 m²
v obstarávacej cene ...........................................................................50,46 Eur,
parc. č. 20083/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 249 m²
v obstarávacej cene ...........................................................................12 397,93 Eur,
parc. č. 20083/66 – orná pôda vo výmere 998 m²
v obstarávacej cene ...........................................................................265,07 Eur,
parc. č. 20083/73 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 395 m²
v obstarávacej cene ..........................................................................19 667,41 Eur,
parc. č. 20083/97 – záhrady vo výmere 311 m²
v obstarávacej cene ...........................................................................15 484,97 Eur,
parc. č. 20083/105 – záhrady vo výmere 188 m²
v obstarávacej cene ...........................................................................9 360,69 Eur,
parc. č. 20083/108 – záhrady vo výmere 278 m²
v obstarávacej cene ...........................................................................13 841,87 Eur.
v celkovej obstarávacej cene spolu........................................................ 71 068,40 Eur.
Článok 3
Odňatie správy
Nehnuteľný majetok špecifikovaný v článku 2 tohto protokolu sa odníma zo správy
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súlade s ustanovením čl. 84 ods. 1 písm. d) v spojení
s čl. 28 ods. 2 písm. g) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, a to z dôvodu potreby plnenia
samosprávnych funkcií celomestského charakteru – vykonávania výstavby, údržby a správy
verejných pohrebísk.
Článok 4
Odovzdávajúci vyhlasuje, že nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom odňatia správy
nie je zaťažený žiadnymi dlhmi, vecnými bremenami, nájomnými zmluvami alebo inými
právami a povinnosťami tretích osôb.
Článok 5
K fyzickému odovzdaniu pozemkov v prospech preberajúceho nedôjde. Hlavné mesto
SR Bratislava predmet odňatia preberá dňom podpísania protokolu poslednou zo strán
protokolu.
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Článok 6
Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
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.
Článok 7
1. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z toho pre
odovzdávajúceho 4 exempláre a pre preberajúceho 6 exemplárov.
2. Uznesenie č. 95/2019 miestneho zastupiteľstva MČ Karlova Ves zo dňa 05. 11. 2019
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.
3. Strany protokolu si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 30. 03. 2020

V Bratislave dňa 24. 04. 2020

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Hlavné mesto SR Bratislava

v.r.

v.z.

–––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––-

MUDr. Dana Čahojová
starostka

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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