Dodatok č. 11 88 0831 05 01
k Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo dňa 14. 11. 2005 o zverení majetku hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a snim súvisiacich práv a záväzkov
do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory
(ďalej aj ako „dodatok'’’’)

VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka ul.č. 109, 831 07 Bratislava
zastúpená starostom Ing. Michalom Vlčekom
IČO: 00 304 565
(ďalej aj ako „preberajúci“)
(vlastník a správca ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
Predmetom Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo dňa 14.11.2005 o zverení majetku
hlavného mesta Slovenskej rep“ubliky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy
mestskej časti Bratislava-Vajnory (ďalej aj ako „protokor) bola Národná kultúrna pamiatka
„Vajnorský ľudový dom“. Vzhľadom na vykonané zistenia ohľadom obstarávacích cien
zverených budov a pozemlcov sa text Článlcu 1 protokolu v nasledovnom znení:
„Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Vajnory je národná kultúrna pamiatka
„Vajnorský ľudový dom“, katastrálne územie Vajnory
■ pozemok pare .č.685/0/1, zastavaná plocha o výmere 12m^...........................................7 200,-Sk
■ pozemok pare .č.685/0/2, zastavaná plocha o výmere 13m^...........................................7 800,-Sk
■ pozemok pare .č.686/0/1, zastavaná plocha o výmere 30m^.........................................18 000,-Sk
■ pozemok pare č.686/0/2, zastavaná plocha o výmere 31m^.........................................18 600,-Sk
■ pozemok pare .Č.687, zastavaná plocha o výmere 40m^...............................................24 000,-Sk
28 200,-Sk
■ pozemok pare č.688/0/1, zastavaná plocha o výmere 47m^
28 200,-Sk
■ pozemok pare č.688/0/2, zastavaná plocha o výmere 47m^
54 000,-Sk
■ pozemok pare č.689, zastavaná plocha o výmere 90nŕ..........................
■ pozemok pare, č.690/0/1, zastavaná plocha o výmere 162m^...................................... 97 200,-Sk
■ pozemok pare, č.690/0/2, zastavaná plocha o výmere 162m^...................................... 97 200,-Sk
■ pozemok pare, č.690/0/3, zastavaná plocha o výmere 161m^...................................... 96 600,-Sk
■ stavba na pare, č.688/0/1, súpisné číslo 9319................................................................. 28 800,-Sk
28 800,-Sk.“
■ stavba na pare č.688/0/2, súpisné číslo 9320

r
jnení a dopĺňa nasledovne:
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Vajnory je Národná kultúrna pamiatka
Vajnorský ľudový dom“, katastrálne územie Vajnory
pozemlíy registra „C“ KN:
pare. č. 686 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 n ŕ
v obstarávacej c e n e
1 469,76 Eur,
pare. č. 687 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 n ŕ
v obstarávacej c e n e .......................................................................... 1 185,79 Eur,
pare. č. 688/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m^
v obstarávacej c e n e .......................................................................... 1 373,39 Eur,
pare. č. 688/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48
v obstarávacej c e n e .......................................................................... 1 413,23 Eur,
pare. č. 689 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 90 n ŕ
v obstarávacej c e n e .......................................................................... 1 792,47 Eur,
pare. č. 690 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 527 m^
v obstarávacej c e n e ........................................................................ 15 360,18 Eur

c
stavby:

NKP Vajnorský ľudový dom „Maštaľ“ súpis. č. 10856 na pozemku pare. č 686
obstarávacia c e n a ....................................................................2 467,35 Eur,
oprávky......................... ,.................................................................0,00 Eur,
zostatková cena k 28.02.2019................................................ 2 467,35 Eur,
NKP Vajnorský ľudový dom „Prešovňa“ súpis. č. 10855 na pozemku pare. č. 687
obstarávacia c e n a
2 636,31 Eur,
oprávky............................................................................................0,00 Eur,
zostatková cena k 28.02.2019 ............................................... 2 636,31 Eur,
NKP Vajnorský ľudový dom „Rodinný dom“ súpis. č. 9319 na pozemku pare. č. 688/1
obstarávacia c e n a ....................................................................4 775,80 Eur,
oprávky............................................................................................0,00 Eur,
zostatková cena k 28.02.2019 ...............................................4 775,80 Eur,
NKP Vajnorský ľudový dom „Rodinný dom“ súpis. č. 9320 na pozemku pare. č. 688/2
obstarávacia c e n a
5 464,79 Eur,
oprávky............................................................................................0,00 Eur,
zostatková cena k 28.02.2019 ............................................... 5 464,79 Eur,
NKP Vajnorský ľudový dom „Dom“ súpis. č. 9318 na pozemlcu pare. č. 689
obstarávacia c e n a ....................................................................4 088,01 Eur,
oprávky...................................................................................
0,00Eur,
zostatková cena k 28.02.2019 ............................................... 4 088,01 Eur.

článok 2
Zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“
dodatkom k Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo dňa 14.11.2005 bolo schválené Uznesením
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 67/2019 zo dňa 07.02.2019.

Článok 3
1 . Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo dňa 14.11.2005 zostávajú
nezmenené.
2 . Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda
účimiosť podľa ust. § 47a ods.l zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR
Bratislavy.
4. Dodatok sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, splatnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci obdrží sedem exemplárov a preberajúci tri exempláre.
5. Strany protokolu si dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho foime
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, d ň a ,

3 0 , 0 4 , 2019
V Bratislave, dňa

n

-

0 2 - 2019

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Hlavné mesto SR Bratislavu

Mestská časť Bratislava-Vajnoiy

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Ing. Michal Vlček
taro sta

