Dodatok číslo 11 84 0406 97 01 k Protokolu č. 11 84 0406 97 00 o zverení majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
(ďalej ako „dodatok“)
VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava
zastúpená Ing. Martinom Chrenom, starostom
IČO: 00 603 155
(ďalej aj ako „preberajúci“)
(ďalej spolu s odovzdávajúcim aj ako „strany protokolu“)

Preambula
Dňa 29.09.1997 bol uzatvorený Protokol č. 11 84 0406 97 00 o zverení majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej ako „protokol“), predmetom ktorého je
okrem iného aj stavba so súpis. č. 1464 na Tomášikovej ulici č. 25 nachádzajúca sa
na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15272/3, zapísanom na LV č. 1201,
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej ako „stavba“). Na základe uznesenia č.
863/2021 Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 27.05.2021 bola
schválená zmena účelového využitia stavby z účelového využitia na knižnično-informačné
služby na zriadenie materskej školy. Za účelom zosúladenia údajov uvedených v protokole
s uznesením č. 863/2021 Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa
27.05.2021, pristúpili strany protokolu k uzatvoreniu tohto dodatku.
Článok 1
1.
Strany protokolu sa dohodli, že účinnosťou tohto dodatku sa do Článku 1 protokolu
doplní text:
„Účelové využitie stavby so súpis. č. 1464 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN,
k. ú. Ružinov, parc č. 15272/3, na ktoré sa zveruje do správy mestskej časti BratislavaRužinov je zriadenie materskej školy.“

Článok 2
1.

Ostatné ustanovenia protokolu zostávajú nezmenené.
Článok 3

1.
Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2.
Tento dodatok 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 4
1.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho
pre preberajúceho v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.
2.
Strany protokolu si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa 02.07.2021

V Bratislave dňa 16.06.2021

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava-Ružinov

––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

––––––––––––––––––––––––––
Ing. Martin Chren
starosta

