Protokol č. 11 88 0329 22 00
o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov zo správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska
(ďalej len „protokol“ v príslušnom tvare)

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“)

SPRÁVCA:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
poštová adresa: Hviezdoslavovo námestie 20, 815 15 Bratislava
sídlo: Židovská 1, 815 15 Bratislava
zastúpené riaditeľkou: Mgr. Katarínou Hulíkovou
IČO: 30794544
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)
Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici Židovská 1 v
Bratislave, zapísané na LV č. 1656, a to:
Stavby so súpisným č. 6378, polyfunkčný objekt, postavenej na pozemku parc. č. 597/3 a
Pozemkov reg. „C“ KN v k. ú. Staré Mesto
- parc. č. 597/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 712 m2
- parc. č. 597/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 16 m2
- parc. č. 597/5 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 56 m2,
ktoré boli zverené správcovi – odovzdávajúcemu Protokolom č. 118805531100 zo dňa 01.07.2011 v znení
Dodatku č. 118805531101 zo dňa 20.10.2011.
2. Bezodplatné zverenie daných nehnuteľností do správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska
bolo uskutočnené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a 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.
Článok II
Predmet odňatia
1. Predmetom odňatia majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa
na ulici Židovská 1 v Bratislave, zapísané na LV č. 1656, a to:
Stavba so súpisným č. 6378, polyfunkčný objekt, postavená na pozemku parc. č. 597/3 a
Pozemky reg. „C“ KN v k. ú. Staré Mesto
parc. č. 597/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 712 m2
parc. č. 597/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 16 m2
parc. č. 597/5 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 56 m2 (ďalej aj ako „predmet odňatia“).
2. 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,
na základe žiadosti Bratislavského kultúrneho a informačného strediska zo dňa 25.04.2022 a Zápisnice

z vyraďovacej komisie Bratislavského kultúrneho a informačného strediska zo dňa 24.04.2022, keďže ide
o majetok, ktorý je pre správcu – odovzdávajúceho prebytočný.
Článok III
Hodnota predmetu odňatia
1. Hodnota predmetu odňatia špecifikovaného v Článku II ods. 1 tohto protokolu predstavuje sumu:
Stavba so súpisným č. 6378, polyfunkčný objekt, postavená na pozemku parc. č. 597/3, k. ú. Staré Mesto,
obstarávacia cena ................................................................................................................. 2 854 641,41 Eur
oprávky...................................................................................................................................... 827 873,02 Eur
zostatková hodnota k 31.05.2022.......................................................................................... 2 026 768,39 Eur
Pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 597/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 712 m2
v hodnote ................................................................................................................................... 35 451,11 Eur
Pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 597/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 16 m2
v hodnote ........................................................................................................................................ 796,65 Eur
Pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 597/5 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 56 m2
v hodnote ......................................................................................................................................2 788,29 Eur
Celková obstarávacia hodnota predmetu odňatia predstavuje sumu 2 893 677,46 Eur.
Článok IV
Odovzdanie predmetu odňatia
1. K fyzickému odovzdaniu nehnuteľností v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy nedôjde. Hlavné mesto SR
Bratislava predmet odňatia preberá dňom podpísania protokolu poslednou zo strán protokolu.
Článok V
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.
2. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých odovzdávajúci obdrží 4
vyhotovenia protokolu a preberajúci obdrží 6 vyhotovení protokolu.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Strany protokolu si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 06.06.2022

V Bratislave, dňa 09.06.2022

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hlavné mesto SR Bratislava

v.r.
________________________
Mgr. Katarína Hulíková
riaditeľka

v.z. Ing. Tatiana Kratochvílová
________________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Príloha:

snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu odňatia

