Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
číslo: 11 88 0647 17 00
(ďalej aj ako „protokol“)

ODOVZDÁVAJÚCI:

Centrum voľného času
Štefánikova 35, 814 99 Bratislava
zastúpené riaditeľkou Mgr. Ľubicou Škultétyovou
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“ alebo ako „CVČ“ )

PREBERAJÚCI :

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 00 603 481
(ďalej aj ako „preberajúci“ alebo ako „hlavné mesto“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku,
nachádzajúceho sa v k.ú. Staré Mesto, a to stavby súp. č. 891 na pozemku parc. č.
3482, zapísanej na LV č. 1656, stavby súp. č. 893 na pozemku parc. č. 3483/2,
zapísanej na LV č. 10 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3481 - záhrady vo výmere
633 m², zapísaný na LV č. 1656, parc. č. 3482 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 373 m², LV č. 1656 a parc. č. 3483/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
100 m², LV. č. 10.
2. Nehnuteľný majetok špecifikovaný v ods. 1. tohto článku bol zverený do správy
mestskej rozpočtovej organizácie Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava
Protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0500 04 00 zo dňa
21.09.2004 v znení jeho Dodatku č. 11 88 0500 04 01 zo dňa 30.06.2006 a Dodatku č.
11 88 0500 04 02 zo dňa 03.05.2010 a Dodatku č. 11 88 0500 04 03 zo dňa
20.01.2014. Multifunkčné ihrisko postavené na pozemku parc. č 3481 je vlastníctvom
hlavného mesta z dôvodu poskytnutých kapitálových prostriedkov na jeho výstavbu
počas užívania zverených pozemkov a objektov odovzdávajúcim.
3. O odňatie správy nehnuteľného majetku v zmysle ods. 2 tohto Článku požiadal sám
odovzdávajúci z dôvodu nevyhnutnej potreby opravy objektu CVČ ako národnej
kultúrnej pamiatky, na ktorú odovzdávajúci ako rozpočtová organizácia hlavného
mesta nemá dostatok finančných prostriedkov.
Článok 2
1. Strany protokolu sa na základe nevyhnutnej potreby vykonania opravy zvereného
majetku vzájomne dohodli na odňatí majetku zo správy CVČ a jeho vrátení do priamej
správy hlavnému mestu, s poukazom na plnenie samosprávnych funkcií
celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. k) Štatútu hlavného mesta
SR Bratislavy zo strany hlavného mesta.

2. Odňatie majetku zvereného mestskej rozpočtovej organizácii sa realizuje v súlade s čl.
84 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s čl. 28 ods. 1 písm.
k) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy hlavné mesto SR Bratislava.
Článok 3
Predmetom odňatia správy je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k.ú. Staré Mesto, a to:
a) Stavby:
súp. č. 891 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3482, vedená v majetku ako
NKP CVČ Štefánikova 35
v obstarávacej cene .................................................... 375 518,27 €
oprávky.................................................................................. 0,00 €
zostatok k 31.07.2017 ................................................ 375 518,27 €
súp. č. 893 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3483/2, vedená v majetku ako
NKP Štefánikova 39
v obstarávacej cene .................................................... 267 000,00 €
oprávky.................................................................................. 0,00 €
zostatok k 31.07.2017 ................................................ 267 000,00 €
multifunkčné ihrisko na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3481
v obstarávacej cene ...................................................... 15 998,40 €
oprávky................................................................................536,00 €
zostatok k 31.07.2017 ................................................. 15 462,40 €
V celkovej obstarávacej cene .....................................658 516,67 €
b) Pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 3481 - záhrada vo výmere 633 m²
v obstarávacej cene .....................................................31 517,63 €
parc. č. 3482 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 373 m²
v obstarávacej cene .....................................................18 572,00 €
parc. č. 3483/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m²
v obstarávacej cene .......................................................4 979,09 €
V celkovej obstarávacej cene ......................................55 068,72 €
Článok 4
Odovzdávajúci vyhlasuje, že nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom odňatia správy nie je
zaťažený žiadnymi dlhmi, vecnými bremenami, nájomnými zmluvami alebo inými právami
a povinnosťami tretích osôb.
Článok 5
K fyzickému odovzdaniu nehnuteľného majetku špecifikovaného v Článku 3 tohto protokolu
do priamej správy hlavného mesta dôjde najneskôr do 60 dní od podpísania protokolu oboma
stranami protokolu, o čom strany protokolu spíšu odovzdávací, resp. preberací protokol.

Článok 6
Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0647 17 00 nadobudne platnosť dňom
jeho podpisu oboma stranami protokolu. Protokol 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. v znení
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného
mesta.
Článok 7
1. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z toho pre
odovzdávajúceho 4 exempláre a pre preberajúceho 6 exemplárov.
2. Strany protokolu si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 28.08.2017

V Bratislave dňa 12.09.2017

Odovzdávajúci:
Centrum voľného času
Štefánikova 35, Bratislava

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Ľubica Š k u l t é t y o v á
riaditeľka

v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ivo N e s r o v n a l
primátor

