Protokol číslo: 11 88 0715 20 00
o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava-Rača
(ďalej aj ako „protokol“)

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 „preberajúci“)

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava–Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom
IČO: 00 304 557
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ KN parc. č.
17554 – orná pôda vo výmere 1322 m2, zapísaného na LV č. 400 v k. ú. Rača, ktorý je
zverený do správy Mestskej časti Bratislava–Rača Protokolom č. 64 o zverení majetku
hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Mestskej
časti Bratislava – Rača zo dňa 30.09.1991.
2. Bezodplatné zverenie daného pozemku do správy Mestskej časti Bratislava–Rača bolo
uskutočnené v zmysle § 8 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy ku dňa 01.10.1991.
Článok 2
1. Predmetom tohto protokolu je pozemok registra „E“ KN parc. č. 17554 – orná pôda
vo výmere 1322 m2, zapísaný na LV č. 400, nachádzajúci sa v k. ú. Rača, vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislava.
2. Odňatie správy pozemku špecifikovaného v bode 1. tohto článku schválilo Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rača Uznesením č. 284/29/09/20/P zo dňa
29.09.2020 z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského
samosprávneho kraja.
Článok 3
Historická hodnota predmetu odňatia špecifikovaného v Článku 2 ods.1. tohto protokolu
predstavuje sumu 351,12 Eur.

Článok 4
K fyzickému odovzdaniu pozemku v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy nedôjde.
Hlavné mesto SR Bratislava predmet odňatia preberá dňom podpísania protokolu
poslednou zo strán protokolu.
Článok 5
1. 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.
2. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci obdrží 4 vyhotovenia protokolu a preberajúci obdrží 6 vyhotovení
protokolu.
Článok 6
Strany protokolu si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 28.10.2020

V Bratislave, dňa 10.11.2020

Odovzdávajúci:
Mestskú časť Bratislava–Rača

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

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

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

