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Protokol č. 11 88 0100 21 00
o vrátení m ajetku zvereného do správy mestskej časti B ratislava-Staré M esto a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

(ďalej aj ako „protokol“ )

Správca:

M estská časť B ratislava-Staré M esto

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

Vlastník:

H lavné 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“)

Č lánok 1

1. Predmetom vrátenia majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s
ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave je zeleň
nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN, pare. č. 7721/7 ako zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 412 m^, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva
č. 1656.
2. Bezodplatné zverenie verejnej zelene nachádzajúcej sa na uvedenom pozemku do správy
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo uskutočnené v zmysle § 8 ods. 1 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ku dňa 11.07.1991.
Č lánok 2

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí konanom
dňa 15.12.2020 uznesením č. 127/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu
schválilo vrátenie zvereného majetku vymedzeného v čl. 1 tohto protokolu 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.
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Č lánok 3
Hodnota zvereného majetku, ktorý Je predmetom vrátenia špecifikovaného v čL 1 tohto
protokolu ku dňu podpisu tohto protokolu je v sume 0,- EUR.
Č lánok 4
K fyzickému odovzdaniu predmetu vrátenia nedôjde z dôvodu, žc preberajúci predmet
vrátenia dobre pozná a preberá ho v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu tohto protokolu.
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Článok 5
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa ustanovenia § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť
podľa ustanovenia § 47a ods.l zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle preberajúceho.
3. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnost'ou 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

2J21

7 j

Odovzdával úct:
M estská časť B ratislava-Staré M esto

Ing. ái^^i^Zuzana A ufrícbtov
starostka

V Bratislave, dňa

iaMAR.20Zt

Preberajúci:
H lavné m esto SR Bratislava

Ing* árch. M atúš Vallo
primátor

