Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
číslo: 118802081800

ODOVZDÁVAJÚCI:

Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Zastúpená starostom Mgr. Petrom Pilinským
IČO: 00 304 557

PREBERAJÚCI:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 00 603 481
Článok 1

1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom
a) 2-izbového bytu č. 15 o rozlohe 52,71 m², nachádzajúcom sa na 1. poschodí vo vchode č. 92
bytového domu na Cyprichovej ul. 88, 90, 92 v Bratislave so súpisným číslom 2489 postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1513/6, 1513/21
a 1513/22, k.ú. Rača, zapísaného na LV č. 4854.
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu v rozsahu 5271/162428 a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra „C“
katastra nehnuteľností parc. č. 1513/6, 1513/21 a 1513/22, k.ú. Rača v rozsahu 5271/162428,
zapísaných na LV č. 4854.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Cyprichovej ulici č. 92 v Bratislave.
2) Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 tohto článku boli zverené do správy mestskej časti
Bratislava-Rača na základe protokolu o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti
Bratislava – Rača č. 22/92 zo dňa 28.02.1992.
Článok 2
Predmetom odňatia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov sú nehnuteľnosti v k.ú. Rača, a to:
a) 2-izbový byt č. 15 o rozlohe 52,71 m², nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 92 bytového domu na Cyprichovej ul. 88, 90, 92 v Bratislave so súpisným číslom 2489 postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1513/6, 1513/21 a 1513/22,
k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 4854,
obstarávacia cena je........................................................ 401,22 EUR,
oprávky........................................................................... 306,27 EUR,
zostatková cena k 28.02.2018 ......................................... 94,95 EUR,
mesačné odpisy 1 EUR.
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu
5271/162428 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností parc.
č. 1513/6, 1513/21 a 1513/22, k.ú. Rača v rozsahu 5271/162428, zapísané na LV č.

4854, par.č. 1513/6 - obstarávacia cena 242,38 EUR, zostatková cena 242,38 EUR, par.č.
1513/21 - obstarávacia cena 247,23 EUR, zostatková cena 247,23 EUR, a par.č. 1513/22 obstarávacia cena 248,82 EUR a zostatková cena 242,82 EUR.
Článok 3
Nehnuteľnosti sa odovzdajú do správy preberajúceho najneskôr do 60 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto protokolu. Protokol o fyzickom odovzdaní a prevzatí
nehnuteľnosti bude spísaný ku dňu odovzdania nehnuteľnosti.
Článok 4
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená ani
iné právne povinnosti.
Článok 5
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. Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a ods. 13 prvá
veta zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dňom
nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy
alebo na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača.
Článok 6
Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci dostane štyri exempláre a preberajúci šesť exemplárov.
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 19.03.2018

V Bratislave, dňa 11.04.2018

Odovzdávajúci:
Za Mestskú časť Bratislava-Rača

Preberajúci:
Za Hlavné mesto SR Bratislavu

v. r.
Mgr. Peter Pilinský
starosta

v. r.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

