Dodatok číslo 11 88 0335 01 01 k Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
číslo: 11 88 0335 01 00 zo dňa 8.11.2001
(ďalej ako „dodatok“)
VLASTNÍK:

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

SPRÁVCA:

Mestské lesy v Bratislave
Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 37
zastúpené Ing. Matejom Dobšovičom, riaditeľom
IČO: 30 808 901
(ďalej aj ako „preberajúci“)
(ďalej spolu s odovzdávajúcim aj ako „strany protokolu“)

Preambula
Dňa 8.11.2001 bol uzatvorený Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0335
01 00 (ďalej ako „protokol“), predmetom ktorého je aj pozemok v k.ú. Vinohrady parc. č.
19575/1 - trvalé trávne porasty vo výmere 21 032 m².
Na základe Rozhodnutia Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, č. X-483/06-KAM
zo dňa 28.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2006, vo veci opravy chyby z
podnetu geodeta (ďalej len "Rozhodnutie X-483/06-KAM") bola opravená výmera pozemku
parc. č. 19575/1 z 21 032 m² na 17 530 m², k.ú. Vinohrady.
Geometrickým plánom č. 31/2006 vyhotoveným vyhotoviteľom Gillgeo s.r.o., so sídlom
Pribišova 39 v Bratislave, IČO: 35964758, úradne overeným Ing. Monikou Vlčkovou dňa
15.2.2007 pod č. 388/07 (ďalej len "geometrický plán č. 31/2006), bol z pozemku parc. č.
19575/1 - trvalé trávne porasty vo výmere 17 530 m² odčlenený pozemok parc. č. 19575/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m².
Za účelom zosúladenia údajov uvedených v protokole s aktuálnym stavom katastra
nehnuteľností, pristúpili strany protokolu k uzatvoreniu tohto dodatku.
Článok 1
1.
Strany protokolu sa dohodli, že účinnosťou tohto dodatku sa v Čl. 1 protokolu text
„parc. č. 19575/1, trvalý trávny porast o výmere 21032 m² ...... 126 192,- Sk "
nahrádza textom
„parc. č. 19575/1, trvalý trávny porast vo výmere 17 270 m² ........... 3 439,55 Eur
parc. č. 19575/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m² ....... 12 945,63 Eur.“

2. Zmena uvedená v čl. 1 ods. 1 vyplynula z Rozhodnutia X-483/06-KAM a z geometrického
plánu č. 31/2006.

Článok 2
Ostatné ustanovenia protokolu zostávajú nezmenené.
Článok 3
1.
Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2.
Tento dodatok 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 SR Bratislavy.
Článok 4
1.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre
preberajúceho v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.
2.
Strany protokolu si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 07. 10. 2020

V Bratislave dňa 29. 09. 2020

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestské lesy v Bratislave

v.z.
––––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v.r.
––––––––––––––––––––––––––
Ing. Matej Dobšovič
riaditeľ

