Protokol č. 03755/2016-UVOP-U00099/16.00 a
č. 248809341600
o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení
§ 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
medzi účastníkmi:

Odovzdávajúci: Slovenský pozemkový fond
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
štatutárne orgány: Dušan Hačko – generálny riaditeľ
Boris Brunner – námestník generálneho riaditeľa
IČO: 17335345
DIČ: XXXX
Preberajúci:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
v zastúpení: JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.- primátor mesta
IČO: 00603481

Podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) odovzdávajúci Slovenský pozemkový
fond odovzdáva Hlavnému mestu SR Bratislava vlastníctvo k nasledovným pozemkom v k. ú.
Trnávka, obec Bratislava-m.č. Ružinov, okres Bratislava II.:
Kat.úz.
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Hodnota majetku (€/Sk) - presné vymedzenie a hodnota odovzdávaného majetku vedená
v účtovníctve podľa IP GR č.3/2005 (pozemky oceňované v priemernej hodnote poľnohospodárskej
pôdy v €/m2 podľa bonitačnej banky dát Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a
potravinárstva Bratislava, ktorý je na tento účel rezortným pracoviskom v rámci rezortu MP SR).
Hodnota majetku €/Sk je vyjadrená k uvedenému podielu.

Na základe úplných podkladov zápis do katastra nehnuteľností záznamom zabezpečí
preberajúca strana.
Na odovzdávané pozemky nie sú uzatvorené nájomné zmluvy. Na odovzdávaných
nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti.
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Účastníci protokolu vyhlasujú, že vyššie uvedené prejavy k pozemkom v katastrálnom
území Trnávka, obec Bratislava-m.č. Trnávka, okres Bratislava II., sú konkrétne, sú im
zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Tento protokol sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve dostane
odovzdávajúci, tri preberajúci a jedno Okresný úrad Bratislava.
Tento protokol nadobúda platnosť dňom podpisu s oboma zmluvnými stranami.
Tento protokol sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu a nadobúda účinnosť
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby –
preberajúceho.
Tento protokol bude zverejnený v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR. Písomné potvrdenie o zverejnení protokolu odovzdávajúci bezodkladne
doručí preberajúcemu.
V Bratislave dňa 23.3.2017
Odovzdávajúci:

V Bratislave dňa 20.12.2016
Preberajúci:

v. r.
_____________________________
Boris Brunner
námestník generálneho riaditeľa

v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dušan Hačko
generálny riaditeľ

v. r.
––––––––––––––––––––––––––––––––
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
primátor mesta
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