Protokol č. 11 88 0001 22 00
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv
a záväzkov do správy mestskej príspevkovej organizácii Metropoiitný inštitút Bratislavy
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 „odovzdávajúcľ)

SPRÁVCA:

Metropolitný inštitút Bratislavy
Primaciálne nám. č. 1,814 99 Bratislava
zastúpený riaditeľom, Mgr. Jánom Mazúrom, PhD.
IČO: 52 324 940
(ďalej aj ako "preberajúcľ)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)
(ďalej aj ako „Protokoľ)

-t

Článok I
1. Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s nim súvisiacich práv
a záväzkov do správy mestskej prispevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy sú nehnuteľnosti:
a)

stavba so súpis. č. 361 postavená na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 344
Obstarávacia cena
16 984,85 eur
Oprávky.......................................................................................................0,00 eur
Zostatková cena k 31.12.2021
16 984,85 eur;

-

technické zhodnotenie stavby súp.č.361
Obstarávacia cena
1 065 665,09 eur
Oprávky............................................................................................... 596 772,96 eur
Zostatková cena k 31.12.2021............................................................. 468 892,13 eur;

b) stavba so súpis. č. 1280 postavená na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 345
Obstarávacia cena...............................................................................16 984,85 eur
Oprávky.................................................................................................. 9 455,54 eur
Zostatková cena k 31.12.2021............................................................... 7 529,31 eur
-

technické zhodnotenie stavby súp.č.1280
Obstarávacia cena.............................................................................. 1 065 665,09 eur
Oprávky.................................................................................................. 596 772,96 eur
Zostatková cena k 31.12.2021............................................................... 468 892,13 eur,

(ďalej aj ako „predmet zverenia“).
c)
d)

Celková obstarávacia cena predmetu zverenia predstavuje sumu 3 368 301,34 eur. Odovzdávajúci
neeviduje schodok hospodárenia na majetku, ktorý je predmetom zverenia podľa tohto Protokolu.
Pozemky, na ktorých sa predmet zverenia nachádza nie sú predmetom zverenia.

Článok II
1.

Nehnuteľnosti špecifikované v odseku 1. článku I tohto Protokolu sa zverujú do správy mestskej
prispevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy, za účelom zabezpečenia jej fungovania.

článok lil
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 16. 12. 2021
Uznesením č. 1082/2021 schválilo zverenie nehnuteľnosti uvedených v odseku 1. článku I tohto
Protokolu v súlade s článkom 85 a nasl. Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom zabezpečenia
fungovania mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný Inštitút Bratislavy s podmienkami:
a) Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný Inštitút
Bratislavy v prospech tretích osôb.
b) V prípade, ak mestská príspevková organizácia Metropolitný inštitút Bratislavy prestane nehnuteľnosti
užívať pre uvedený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dni vrátiť do priamej správy hlavnému
mestu SR Bratislave.
c) Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou príspevkovou organizáciou Metropolitný
Inštitút Bratislavy podpísaný do 150 dni odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve
hlavného mesta SR Bratislavy, Inak uznesenie v tejto časti stratí platnosť.

Článok IV

2.

Preberajúci na základe tohto Protokolu bude vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov a uznesení mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tak, aby vlastníkovi, hlavnému mestu
Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia nevlaznu žiadne dlhy, ani Iné právne povinnosti.

Článok V
1. Nehnuteľnosti špecifikované v článku
odsek 1. tohto Protokolu sa zverujú do správy preberajúceho
ku dňu 01.01.2022.
2. K fyzickému odovzdaniu predmetu
zverenia dôjde po obojstrannom podpisani protokolu,
bez zbytočného odkladu.
3. Tento Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k Informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť
podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy.

Článok VI
1.
2.

Tento Protokol sa vyhotovuje v 10-lch rovnopisoch splatnosťou originálu, z toho pre preberajúceho
v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.
Strany protokolu sl tento Protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

v Bratislave dňa

2 1 . FEB. 2022

V Bratislave dňa

2 1. FEB. 2022

Odo vzdá val úcl:

PreberalúcI:

Hlavné mesto SR Bratislava

Metropolitný inštitút Bratislavy

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Mgr. Ján Mazúr, PhD.
riaditeľ
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