Dodatok č. 1
k Protokolu č. 29/96 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do
správy mestskej časti Bratlsiava-Lamač zo dňa 19.11.1996
Odovzdávajúci:

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 „odovzdávajúci“)

Preberajúci:

Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie č, 9, 841 03 Bratislava
zastúpená starostom íng. Lukášom Baňackým
IČO: 00 603 414
(ďalej aj ako „preberajúci“)
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)
Preambula

Strany protokolu uzatvorili dňa 19.11.1996 Protokol č. 29/96 o zverení obecného majetku a s ním
súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Lamač (ďalej len „Protokol č. 29/96“),
Za účelom zosúladenia údajov uvedených v Protokole č. 29/96 s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľnosti pristúpili
strany protokolu k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1 k Protokolu č. 29/96 o zverení obecného majetku a s ním
súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratisiava-Lamač (ďalej len „dodatok č. 1“),
Článok 1
Pôvodné znenie článku 1 Protokolu č. 29/96 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
(1)

„Predmetom Zverenia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy mestskej časti Lamač sú pozemky registra „C“ KN, nachádzajúce sa v Bratislave,
okres Bratislava IV. obec BA-m. č. Lamač, katastrálne územie Lamač, evidované katastrálnym odborom
Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1;
pare. č. 438 ostatná plocha o výmere 1595 m^, v podiele 1/1. v hodnote 7943,10 €
pare. č. 599/25 zastavané plochy o výmere 479 m^ v podiele 1/1, v hodnote'23849,83 €
pare. č. 1826/7 zastavané plochy o výmere 487 m^ v podiele 1/1, v hodnote 2424,82 €

(2)

Odovzdávajúci neeviduje schodok hospodárenia na majetku, ktorý je predmetom zverenia podľa tohto
protokolu.

(3)

Ostatné ustanovenia Protokolu č. 29/96, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.“
Článok 2
Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu a údržbu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného mesta

SR Bratislavy v zneni neskorších dodatkov tak. aby odovzdávajúcemu nevznikla žiadna škoda.

článok 3
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 29/96 sa vyhotovuje v10-ich rovnopisoch splatnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci obdrži 7 exemplárov a preberajúci obdrži 3 exempláre.
Článok 4
(1)

Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 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 zneni neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok 5
Strany protokolu si Dodatok č. 1 k Protokolu č. 29/96 prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme

a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

IS-OZ.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

Ing. arch. Matúš Vallo

primátor

Ing. l^ k a š B a ň a e i^ ^

starosta

