PROTOKOL č. 11 88 0193 22 00
o odňatí nehnuteľného majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka
(ďalej v texte tiež ako „protokol“)

VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
zastúpená: Ing. Jánom Hrčkom, starostom
IČO: 00 603 201
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)
Článok 1
Predmet protokolu

1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností:
-

pozemku registra „C“ KN, evidovaného na LV č. 2644, k. ú. Petržalka, zvereného do správy Mestskej časti
Bratislava-Petržalka Protokolom o zverení majetku hlavného mesta č. 118403679700 zo dňa 29.07.1997:
parc. č. 3110/56, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 146 m2,
ktorý vznikol odčleneným z pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 3110/30,

-

pozemku registra „C“ KN, evidovaného na LV č. 1748, k. ú. Petržalka, zvereného do správy Mestskej časti
Bratislava-Petržalka Protokolom o zverení majetku hlavného mesta č. 13/96 zo dňa 23.09.1996:
parc. č. 4921/31, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 492 m2.
Článok 2
Podmienky odňatia

1. Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 512 zo dňa 22. februára
2022, ktoré schválilo na základe žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 14.01.2022 odňatie
nehnuteľného majetku uvedeného v čl. 1 zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka a jeho vrátenie
Hlavnému mestu SR Bratislave, sa uvedené nehnuteľnosti vrátia do priamej správy Hlavného mesta SR
Bratislavy, ktoré ich potrebuje na plnenie samosprávnych funkcií celomestského charakteru uvedených v Štatúte
hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov.
2. Odňatie majetku zvereného mestskej časti Bratislava-Petržalka sa realizuje v súlade s čl. 84 ods. 1 písm. e)
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov.
Článok 3
Hodnota predmetu odňatia
1. Hodnota predmetu odňatia špecifikovaného v čl. 1 ods. 1 tohto protokolu predstavuje sumu celkom
3 176,66 Eur, z toho:
- parc. č. 3110/56, ostatná plocha vo výmere 146 m2
hodnota 726,95 eur,
2
- parc. č. 4921/31, ostatná plocha vo výmere 492 m
hodnota 2 449,71 eur.

Článok 4
Osobitné ustanovenia
1. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnom majetku, ktorý je predmetom odňatia správy neviaznu žiadne dlhy,
bremená ani iné právne povinnosti.
Článok 5
Prevzatie predmetu odňatia
1. K fyzickému odovzdaniu pozemkov v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy nedôjde. Hlavné mesto SR Bratislava
predmet odňatia preberá dňom podpísania poslednou zo strán protokolu.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
1. Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho prvého zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy alebo na webovom sídle Mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
2. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých odovzdávajúci obdrží 4 vyhotovenia
protokolu a preberajúci obdrží 6 vyhotovení protokolu.
3. Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 25.3.2022

V Bratislave, dňa 6.4.2022

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

za Mestskú časť Bratislava-Petržalka

za Hlavné mesto SR Bratislavu:

v.r.
…..................................................
Ing. Ján Hrčka
starosta

v.z. Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora
..........….................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Prílohy: Snímky z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu odňatia 2x

2

