Protokol o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
číslo: 8/2021
(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 - Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
zastúpená starostom RNDr. Martinom Zaťovičom
IČO: 00 603 406
(ďalej aj ako „odovzdávajúci")
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu")
Článok 1

Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C" KN parc. č. 3449/297
- ostatné plochy vo výmere 586 m2 a 3449/294 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2
zapísaných na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, ktoré sú zverené Protokolom o zverení nehnuteľného
majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 6/1995 zo dňa 13. 07. 1995 do
správy Mestskej častí Bratislava - Dúbravka.
Článok 2
Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej častí Bratislava - Dúbravka
č. 142/2020 zo dňa 22. 09. 2020, ktoré schválilo odňatie pozemkov registra „C"
parc. č. 3449/297 - ostatné plochy vo výmere 586 m2 a 3449/294 - zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 16 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. č. 847, zo správy mestskej častí Bratislava-Dúbravka a jeho
vrátenie hlavnému mestu SR Bratislave, sa uvedené nehnuteľností vracajú do priamej správy
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré potrebuje predmetné pozemky na plnenie samosprávnych
funkcií celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. j) Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy v znení jeho dodatkov. Odňatie majetku zvereného Mestskej častí Bratislava Dúbravka sa realizuje v súlade s čl. 84 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavého mesta SR Bratislavy v znení
jeho dodatkov v spojení s čl. 28 ods. 1 písm. j) Štatútu hlavého mesta SR Bratislavy v znení jeho
dodatkov.
Článok 3
1. Predmetom tohto protokolu sú pozemky registra „C" KN parc. č. 3449/297 - ostatné plochy vo
výmere 586 m2 a 3449/294 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, zapísané na LV
č. 847, nachádzajúce sa v k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava.
2. Odňatie správy pozemkov špecifikovaných v bode 1. tohto článku schválilo Miestne
zastupiteľstvo mestskej častí Bratislava - Dúbravka uznesením č. 142/2020 zo dňa
22. 09. 2020.

Článok 4
Hodnota predmetu odňatia špecifikovaného v Článku 3 ods. 1 tohto protokolu predstavuje sumu
3 714,40 Eur.
Článok 5
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 6
1) Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 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 § 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 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých odovzdávajúci
obdrží 2 vyhotovenia protokolu a preberajúci obdrží 6 vyhotovení protokolu.
Článok 7
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 26.01.2021

V Bratislave, dňa 15.02.2021

Odovzdávajúci :
Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Preberajúci :
Hlavne mesto SR Bratislava

____________________________
RNDr. Martin Zatovič
Prstarosta

____________________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

