Protokol č. 11 88 0799 20 00
o vrátení majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
(ďalej aj ako „protokol“ )

Správca:

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
IČO: 00 603 147
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)

a
Vlastník:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom: Ing. arch. Matúš Vallo
IČO: 00 603 481
(ďalej aj ako „preberajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
Predmetom vrátenia majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
a sním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave sú
pozemky registra „E“ parc. č. 8001 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 971 m², parc. č.
8002 – záhrady vo výmere 248 m² a parc. č. 8009 – záhrady vo výmere 322 m², v katastrálnom
území Staré Mesto, zapísané na LV č. 8925.
Článok 2
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí konanom
dňa 29.09.2020 uznesením č. 91/2020 schválilo vrátenie zvereného majetku do priamej správy
hlavného mesta v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, pričom
predmet vrátenia bude využitý na plnenie samosprávnych funkcií celomestských potrieb.
Článok 3
Hodnota predmetu odňatia špecifikovaného v čl. 1 tohto protokolu, a to pozemkov registra
„E“ je nasledovná:
- parc. č. 8001 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 971 m²,
v zostatkovej cene............48 346,96 EUR;
- parc. č. 8002 – záhrady vo výmere 248 m² ,

-

v zostatkovej cene.............12 348,14 EUR;
parc. č. 8009 – záhrady vo výmere 322 m²,
v zostatkovej cene ............16 032,67 EUR.

Celková hodnota predmetu odňatia ku dňu podpisu tohto protokolu spolu sumu 76 727,77
EUR.
Článok 4
K fyzickému odovzdaniu predmetu vrátenia nedôjde z dôvodu, že preberajúci predmet
vrátenia dobre pozná a preberá ho v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu tohto protokolu.
Článok 5
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a ods. 5 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.
3. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4)
rovnopisy sú určené pre odovzdávajúceho a šesť (6) rovnopisov je určených pre
preberajúceho..
4. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 04.12.2020

V Bratislave, dňa 15.12.2020

Odovzdávajúci:
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

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

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

