Protokol č. 11 88 0856 21 00
o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov zo správy Centra voľného času Kulíškova
(ďalej aj ako „protokol“)

VLASTNÍK:

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

SPRAVCA:

Centrum voľného času Kulíškova
Kulíškova 6, 821 09 Bratislava
zastúpená riaditeľom: Mgr. Peter Kips
IČO: 31 780 837
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)
Článok 1
IJvodné ustanovenia

1.

Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností:
- nachádzajúcich sa na ulici Kulíškova Bratislava, a to stavba so súpis. č. 1012, situovaná na
pozemku pare. č. 9919/2, k. ú. Nivy spolu s pozemkami registra „C“ KN pare. č. 9919/2 - zastavané

plochy a nádvoria vo výmere 490 m^ pare. č. 9919/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 893 m^
k. ú. Nivy, zapísané na LV č. 1, ktoré boli zverené správcovi Protokolom č. 118805441000 zo dňa
20.09.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.01.2014.
2. Bezodplatné zverenie daných pozemkov do správy Centra voľného čase Kulíškova bolo uskutočnené v
zmysle § 3 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a v súlade so Zriaďovacou listinou č. 713/2009 zo dňa 28.5.2009.
Článok 2
Predmet odňatia
1.

Predmetom odňatia majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava sú nehnuteľnosti:
- nachádzajúce sa na uiici Kulíškova Bratislava, a to stavba so súpis. č. 1012, situovaná na
pozemku pare. č. 9919/2, k. ú. Nivy spolu s pozemkami registra „C“ KN pare. č. 9919/2 - zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 490 m^ pare. č. 9919/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 893 m^
k. ú. Nivy, zapísané na LV č. 1,

2.

(ďalej aj ako „predmet odňatia“).
Odňatie správy majetku špecifikovaného v bode 1. tohto článku sa uskutočnilo v súlade s článkom 6
ods. 1 písm. b) bod 1 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a na základe žiadosti primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
MAGS OMV 63664/2021470086 zo dňa 02.11.2021, keďže ide o majetok, ktorý je pre správcu
prebytočný.
Článok 3
Hodnota predmetu odňatia
Hodnota predmetu odňatia špecifikovaného v Článku 2 ods. 1 tohto protokolu predstavuje sumu:
Stavba so súpis. č. 1012, situovaná na pozemku pare. č. 9919/2, k. ú. Nivy,
obstarávacia c e n a
281 000,00 Eur
oprávky................................................................................................................. 45 896,68 Eur
zostatková hodnota k 31.12.2021........................................................................235 103,32 Eur

Pozemok registra „C“ KN pare. č. 9919/2 - zastavaná ploctia a nádvorie vo výmere 490 m^
v hodnote............................................................................................................. 24 397,53

Eur

Pozemok registra „C“ KN pare. č. 9919/6 - zastavané ploehy a nádvoria vo výmere 893 m^
v hodnote.............................................................................................................44 463,25

Eur

Celková hodnota predmetu odňatia predstavuje sumu 349 860,78 Eur.
Článok 4
Odovzdanie predmetu odňatia
K fyziekému odovzdaniu nehnuteľností v prospeeh Hlavného mesta SR Bratislavy nedôjde. Hlavné
mesto SR Bratislava predmet odňatia preberá dňom podpísania protokolu poslednou zo strán protokolu.
Článok 5
Osobitné ustanovenia
1.

Tento protokol 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
SR Bratislavy.

2.

Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých odovzdávajúci obdrži 4
vyhotovenia protokolu a preberajúci obdrži 6 vyhotovení protokolu.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Strany protokolu si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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Odovzdávajúci:

Preberajúci:
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Príloha: snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu odňatia
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