Dodatok č. 1
k Protokolu č. 62/92 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich
majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratisiava- Ružinov zo dňa
2.1.1992

Odovzdávajúci:

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

Preberajúci:

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová č. 21, 827 05 Bratislava
zastúpená starostom Ing. Martinom Chrenom
IČO: 00 603 155
(ďalej aj ako “prebe rajúď )

(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Preambula
Dňa 2.1.1992 bol uzatvorení Protokol č. 62/92 o zverení obecného majetku a s ním
súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov. Za
účelom zosúladenia údajov uvedených v Protokole č. 62/92 s aktuálnymi údajmi katastra
nehnuteľností pristúpili strany protokolu k spísanie dodatku

Článok 1
Článok 1 Protokolu č. 62/92 v znení:
„Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov je poľnohospodársky pôda v k. ú. Nivy v celkovej výmere 7433 m2 zapísaná
v Stredisku geodézie pre Bratislavu-mesto na LV č. 1, podľa inventúrneho zoznamu, Iďorý je
prílohou č. 1 protokolu,
-poľnohospodárska pôda v užívaní bývalého ObNV Bratislava II. v celkovej výmere 2 5740 m2
podľa prílohy č. la protokolu, poľnohospodárska pôda v k. ú. Trnávka v celkovej výmere
11 6353 m2, zapísaná na LV č. 1, podľa inventúrneho zoznamu, ktorý je prílohou č. 2
protokolu,
-poľnohospodárska pôda v užívaní bývalého ObNV Bratislava II. v celkovej výmere 1 9435 m2
podľa prílohy č. 2a protokolu, v k. ú. Ružinov poľnohospodárska pôda zapísaná na LV č. 1
v celkovej výmere 3 8611 m2, podľa inventúrneho zoznamu, ktorý je prílohou č. 3 protokolu
a poľnohospodárska pôda v užívaní bývalého ObNV Bratislava II. v celkovej výmere
21 8461 m2 podľa prílohy č. 3a protokolu, základné prostriedky v hodnote 2 886 830 Kčs podľa
inventúrneho súpisu ZP, ktorý tvorí prílohu č. 4 protokolu.“
sa ruší a nahrádza novým textom

Predmetom zverenia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, a s ním
súvisiacich práv a záväzkov, do správy mestskej časti Ružinov sú pozemky registra „C“ KN
nachádzajúce sa v Bratislave, okres Bratislava II, obec BA-m. č. Ružinov
Katastr.
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Odovzdávajúci neeviduje schodok hospodárenia na majetku, ktorý je predmetom
zverenia podľa tohto protokolu.
Ostatné časti Protokolu č. 62/92 zostávajú nezmenené.

Článok 2
Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu a údržbu predmetu zverenia v zmysle
Štatútu hlavného mesta tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu SR Bratislave nevznikla žiadna
škoda.

Článok 3
Dodatok č. 1 k Protokolu 62/92 sa vyhotovuje v1 2 -ich rovnopisoch splatnosťou
originálu, z ktorých hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava obdrži 7 exemplárov
a mestská časť Bratislava-Ružinov obdrži 5 exemplárov.

Článok 4

1. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť
dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
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. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy

Ciánok 5

Zmluvné strany si Dodatok č.1 k Protokolu 62/92 o zverení obecného majetku a s ním
súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov
prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

1 2 . 0 8 . 2021

12 08 2021

V Bratislave, d ň a .................................

V Bratislave, d n a ...........

Odovzdávaiúci:

Preberajúci:

Hlavné mesto SR Bratislava
zast., Ing. Arch. Matúš Vallo
prim átor hl. mesta SR Bratislavy

Mestská časť Bratislava-Ružinov
zast., Ing. Martin Chren
starosta mestskej časti

