Protokol číslo: 11 88 0251 15 00
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 603 481
ako odovzdávajúci

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
zastúpená starostom RNDr. Martinom Zaťovičom
IČO: 00603406
ako preberajúci
Článok 1

Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka je pozemok
nachádzajúci sa v Bratislave, k. ú. Dúbravka, a to:
Pozemok registra „C“ KN
parc. č. 2962/1 – ostatné plochy vo výmere 6952m2, v hodnote ....................34 614,62 Eur
Článok 2
Zverenie nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 30.04.2015 uznesením č. 110/2015 do správy
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za účelom vybudovania multifunkčného ihriska a jeho
správy a údržby, s podmienkami:
1. mestská časť Bratislava-Dúbravka pozemok nemôže prenajať ani predať;
2. ak pozemok nebude využívaný na uvedený účel, mestská časť Bratislava-Dúbravka
je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok 3
Predmetný pozemok sa zveruje do správy podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy.
Pod správou zvereného majetku Bratislavy sa podľa Čl. 81 ods. 2 Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy rozumie oprávnenie mestskej časti zverený majetok držať, užívať, brať
úžitky a nakladať s ním v súlade so štatútom a osobitnými uzneseniami mestského
zastupiteľstva.

Článok 4
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné
právne povinnosti okrem uplatneného reštitučného nároku, v zmysle zák. č. 229/1991 Zb.
v znení zmien a doplnkov, na časti pôvodných pozemkovoknižných parc. č. 2583, 2589,
2591/2, 2592/1 v k.ú. Dúbravka, ktorý je vyznačený na priloženej snímke z mapy.
Článok 5
1) Nehnuteľnosť sa odovzdáva do správy preberajúceho dňom nadobudnutia účinnosti
tohto protokolu. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko mestská časť
Bratislava-Dúbravka predmet zverenia pozná a v takomto stave ho preberá dňom podpísania
protokolu poslednou zo zmluvných strán. Detské ihrisko nachádzajúce sa na predmete
zverenia má v správe mestská časť.
2) Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu uvedenej
nehnuteľnosti v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných
predpisov a uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby
vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
Článok 6
1) Tento protokol o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho zverejnení.
Článok 7
Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží
odovzdávajúci sedem exemplárov a preberajúci tri exempláre.
Článok 8
Zmluvné strany si protokol č. 11 88 0251 15 00 prečítali, porozumeli mu a nemajú
proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 11.5.2015

V Bratislave, dňa 11.5.2015

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Za hlavné mesto SR Bratislavu

Za Mestskú časť Bratislava-Dúbravka

v. r.

–––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

v. r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––RNDr. Martin Zaťovič
starosta

