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P rotok oli. 11 88 0786 21 00
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
(evidenčné číslo mestskej časti 567/21)
O

(ďalej aj ako „protokol“ )

r

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“)

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“)

i

i

(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

1

Článok 1
Predmet vrátenia

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 pozemok
registra „C“ KN pare. č. 5183/19 vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 144 m^,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 10.
Článok 2
Účel vrátenia

Predmet vrátenia sa vracia do správy hlavného mesta SR Bratislavy za účelom zámeny za
pozemok pare. č. 5183/9 vo vlastníctve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, so sídlom
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194, vychádzajúc z podmienok
dohodnutých v znení Článku 111. ods. 2 Dodatku č. 3 k Memorandu o spolupráci z 26. februára
2019, uzatvoreným medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Staré
Mesto dňa 22.06.2021.
Článok 3
Hodnota predmetu zverenia
Hodnota zvereného majetku, ktorý je predmetom vrátenia špecifikovaného v čl. 1 tohto
protokolu ku dňu podpisu tohto protokoluje v sume 7 169,89 EUR.

člán ok 4
Ostatné ustanovenia
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí konano
dňa 09.11.2021 uznesením č. 131/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokol
schválilo vrátenie zvereného majetku vymedzeného v čl. 1 tohto protokolu do priamej správ
hlavného mesta v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z
účelom zabezpečenia úloh Bratislavy.
2. 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
Záverečné ustanovenia
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 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

^^C.2021

v Bratislave, dňa

Odovzdávajúci:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Zuzana Aufricht
starostka

O.ATIS/

11 JAN

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. arch. iyiatóš_yallo
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

VÝPIS
z uznesení 29. zasadnutia M iestneho zastupiteľstva m estskej časti B ratislava_______ Staré M esto v 8. volebnom období, konaného 9. novem bra 2021_______
7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré
k vráteniu sp ráw pozemku pare, č. 5183/19 na ulici K Železnej studienke

Mesto

Uznesenie č. 131/2021
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

súhlasí
s vrátením správy pozemku pare. č. 5183/19 vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere
O
1
•
^
144 m , nachádzajúcim sa na ulici K Železnej studienke, k.ú. Staré Mesto, zapísaným na liste
vlastníctva č. 10, do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu,
že predmetný pozemok by bol zamenený za pozemok pare. č. 5183/9 vedený ako zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 144 m^, k.ú. Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 3349, ktorý je
vo vlastníctve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, so sídlom Cesta na Červený most 6, 814 06
Bratislava, IČO: 31 755 194, vychádzajúc pritom z podmienok dohodnutých v znení Článku III. ods.
2 Dodatku č. 3 k Memorandu o spolupráci z 26. februára 2019, uzatvoreným medzi hlavným mestom
SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto dňa 22.06.2021.
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Ing. arch. Zuzana AUFRICHTOVÁ, v.r.
starostka mestskej časti

Bratislava, 11.11.2021
Overil: Ing. M artin M!
prednosta miestn

Spracoval: Ing. So

Podateľňa úradu

Telefón

Bankové spojenie

IČO

Internet

Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

02/59 246 111

1526-012/0200

00 603 147

www.staremesto.sk
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